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డాక్టర్ సర్ కట్టమంచి రామలింగా రెడ్డి 
కె. టి. ఎం. ఏ., (కేంటబ్) డి, లిట్., ఎం. ఎల్ సి. గారిచే 

13-12-42 తేదీన గుంటూరునందు 
ఆంధ్రదేశ (గ్రంథాలయ సేవక చతుర్ణ మహాసభయందు సమర్పింపబడినది. 

డా డా 

౬9 

వ్యాసములు - సందెశములు గల 700 పుటల సఃపూర్ణగంభముయొక,_ విలువ రు, 20 లు 

సరస్వతీ సామ్రాజ్యవ్, దివ్యజ్ఞాన సమాజ భవనములు, 



అయ్యా ౦కి వెంకటరమణయ్య గా 

సన్మానస౦ చిక 

సంపాదకీయవర్గము 

మామిడిపూడి వెంకటరంగయ్య, ఎం. ఏ. 

డాఫెనఠు, ఆంధ విశ్వ విద్యాలయము 

పండితులు, ఆంధ విశ్వ విద్యాలయము 

బెల్లంకొండ రాఘవరావు 
a) 

ఉపే౦ ౦(ద్రశ ర్మ, ఎం, వి, 

wr (| వ తో ba చ ల " లెక్చరర్, హిందూకాలేజ్క అధ్యకలు, గుంటూరు తా॥ (గ్రంథాలయ సంఘము 

(ప కానకలు: 

చెకుమళ్ల రానుచంద్రరావు, ఎ౦. ఏ., బి. యల్,, 
* శవ అన ఇగో జప ల ఇనా అట్ లం లో "శ 

కార్యదర్శి ఆంధమహాసభ్ర కా ర్యాదిర్భి ఆంధ్ర దళ (గంథాలయ నేవక సంభుము 

ళ్ 
స్య 

రన సతి సామ్రాజ్యము + దివ్యజ్ఞాన సమాజ భవనములు, విజయవా 



సరస్వతి నామ్రాజ్యమ్ 

శ్రీ అయ్య ౦కి వెంకటరమణయ్య గారి 

సన్మానస౦చిక 

ఆంధ విశ్వవిద్యాలయ (పోఛాన్సలకు, జయసపురం మహారాజ 

శ్ర విక్రమదేవవర్మగారు 
(వారంభకులుగ 

ఆం(ధభోజులు 

(శ్రీ బెజవాడ రామచంద్రా రెడిగారి 
C3: 

అధ్యక్షత [కింద 

1942 సం॥ డిశంబరు నెల 1 వ తేదీన గుంటూరు పట్టణమున జరిగిన 

ఆంధ్రదేశ గ్రంథాలయ సేవక వుహాసభయందు 

ఆంధ విశ్వవిద్యాలయ వైన్ ఛాన్నలరు 

సర్ డాక్టరు కట్టమంచి రామలింగా రెడ్డి 
కెటి. ఎం, వం, (కేంటబ్ ) డి, లిట్,, ఎం. వల్.సి గారిచే 



(శ్రీ అయ్యంకి వేంకటరమణయ్యగారి సన్మాన సంచిక 
విషయసూచిక 

ఉపోద్దాతము : మామిడిపూడి 'వేంకటరంగయ్య గారు ఎం. వీ, 

జీవిత చరిత ; (శ్రీ) జొన్నలగడ్డ సత్యనారాయణమూా ర్తిగారు ఎం, వ, ఎల్, ఎల్. బి, 

నాబ్లవ ఆం(ధ చేశ (గ్రంథాలయ సేవక మహాసభ 

ఉప (క మము 

ఊ చరేగింపు 

జెండా (పతిస్థాపన : (శ్రీ) ఉయ్యూరు కుమార రాజాగారు 
(పదర్శనము : (శ్రీమతి బొడ్డపాటి శీతాబాయమ్మగారు 

ఆహ్వాన సంఘాధ్యవ్షుల ఉపన్యాసము : రావుబహద్దరు కెల్లాకుల జాలయ్య 

(ోప్మిగారు 

సభా (పారంభోపన్యాసము : (శ్రీ (శ్రీ) (శ్రీ విక్రమదేవవర్శగారు 
అధ్యక్షోపన్యానము క్ష (శ్రీ బెజవాడ రామచంగ(డాశెడ్డిగారు 

సందేశములు -చదువుట ; (శ్రీ పి. కొండారెడ్డిగారు 
సన్మాన సంచికల (ప్రదానము : (శ్రీ డాక్టరు కట్టమంచి రామలింగా రెడ్డిగారు 

ఇతర ఉపన్యాసములు న 

మా ేపల్లి రామచందశాొ క్ర్రిగారు 
బొడ్డపాటి శీతాబాయమ్ముగారు 
బొడ్డుపల్లి చాలాతిఫుర సుందర మ్మగారు 

చెరుకువాడ "'వెంకటనరసింహూంగారు 

ఈదర నెంక(టావుగారు 

యస్, బి. నచ్చిదానందంగారు 

వ. యస్, ముద్దుకృష్టయ్యగారు 

పుచ్చా వెంకటామయ్యగారు 

_ మామిడిపూడి వెంకటరంగయ్యగారు 

అయ్యంకి 'వెంకటరమణయ్యగారి -(వత్యు తరము 

రెండవదిన కార్యక్రమము 

వినోదములు 

నం చేశములు 

సంజేశముల విషయసూచిక 

వ్యాన ముల విషయసూచిక 



శ్రీ అయ్యంకి వేంకట రమణయ్య సన్మాన సంచిక 

ఉ పో ద్దాత ము 

నవభారత నిర్మాణమునకు జరుగు (ప్రయత్న ములలో (గంథాలయోద్యమమును, వయోజన 

విద్యాపచారమును (ప్రధానజ్ఞానము నాక్రమించుచున్న వి. నూటికి తొంబదిమంది నిరక్షరాన్యులుగా 

నున్న మనదేశములో అక్షరాస్యత విస్పరించిన దేశములలోవలె (గంథాలయములకు సమాన 

ప్రాముఖ్యము లభించదనుమాట వా స్తవమే. కాని ఈ పరిస్థితి తాత్కాలికముగనె నిలిచి యుండ 

గలదని మనము ఆశించుచున్నాము. అక్షరాస్యత క్రమ క్రమముగా మనదేశమందును వి స్త 

రింపక తప్పదు. తతృలితముగా (గంథాభయముల (ప్రయోజనమును వి _స్పరింపక తప్ప దు. 

అంతియే కాదు. ప్రస్తుత సీ సితియందును అకరాస్యులగువారు తిరిగి నిరక్షరకుక్తులు కాకుండ 

నివారించగలిగినవి (గంథాలయముతే. 

వయోజన విద్యాప్రచారమునకును, [గ్రంథాలయోద్య మమునకును అవినాభావ సంబంధము కలదు, 

బాలురయందుకన్న వయోజనులయందు సూతన విజ్ఞానమును, నూతన భావములను వి ఫగింప 

జేయుట సులభసాధ్యమని అనుభవ పూర్వకముగా వ్య్తమగుచున్నది. దాని ఫలితము 
గూడ సద్యోలబ్దమనియు, సుస్థ్టిరమనియు తెలుచున్నది. ఈ రెండు ఉద్యమముల (ప్రయో 
జనమును (గపాంవబడుటచే కొలది కాలమునుండి మన దేశమున వివిధ (పాంతములలో 
(గంథాలయము ను, వయోజన విద్యాసంస్థలను, విరివిగా (ప్రతిషస్టంపబడుచున్నపి. 

ఈ ఉభయ కార్యరంగములందును ఆంధ్రదెశము మార్గదర్శకముగా కృషి సాగించు 
చున్నది. వీనిని నడపదగిన మూలవిధానములగూడ ఆంధ్రదేశమె నూచించినది. ఈ 
యుద్యమములను ఆంధ్రదేశమున వి స్తరింపజేయుటకు కంకణము గట్టుకొ న్న వారిలో 

శ అయ్యంకి వెంకట రమణయ్యగారు ప్రముఖులు - వారి గొరవార్డమ ఈ సన్మాన సంచిక 

ప్రచురింనబడుట ముదావహము - వారుకావనించిన, కౌపవించు చుచున్న కృషికి గర్వించని ఆంధ్రుడు 

ఉండడని చెప్పవచ్చును. 

గత మూడుదశాబ్దములనుండి వారు ఆంధ్రదెశ (గంథాలయోద్యమముతో సన్ని హిత సంబంధ 

మును నెలకొల్సికొని యున్నారు. (ప్రధానముగా వారి కృషివల్లనే ఆంధ్రదెశ (గంథా 

లయ సంఘము 1914 లో స్దాపింపబడినది. ఆం|ధచదేశ (గంథాలయసంఘ సక్షమున వెలువడు 

2 RX 
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సా 

త్త 

ము 

ల టం అన ఇ 66 

(0ాల యె వ సర్వస్వము మునకును, ఆభిలభారత (గంధాలయసంఘసశిమున వెలువడు “ఇండియన్ 

౩ (బడి జర్నలు "కును వారు సంపాదకులుగను, (ప్రచురణకర్త రలుగను చేయుచున్న కృషి జగ 

మజిగినదే- " “గంథాలయ యాత్రాదక నకు లను నడపి (గంథాలయోద్యమ (ప్రచారమునకు నవ్య 

విధానములను కల్పించిన క్రీ ర్తి వీరినే దక్కెనది. ఈ యాత్రాదళములకును, మనకు సాం 

వాయకములె స “రామదండు దళములోకును విశేష సామ్యముకలదు. ప్రస్తుత పరిస్థితులకు 

హొతమగా రామదండుదళములకు చకూర్చబడిన నవ్యరూప కల్పనమే గ్రంథాలయ 

లో 

సౌషవవమెన (గొంఖాలయి శ శాసన నిరాణమునకు (పభుతఃదృష్షిని మరల్చ్బుటయిందును అందుకు 
ఈ de © ఆ అట 

పోద్చలముగా |గ్రజాభి ద్రాయమును కూడగటుట యందును వారు తీవకృ్ళషి గావించిరి. (గంథా 
Ce 

అయ వదాా ద్రచారమునశకే. జారు వేసవి పాఠశా అలలను నెలకొల్సి 'పెక్కురకు (గంథాలయ 

వివాసు, సమ్మగశక్షిణను సమకూారిొరి. వయాజన విద్యా ప్రచారమునందును వారిక్చృషి సమాన 

వారు బహు తౌర్యనిమగ్నులనియు,. వివిధాభిరుచులు గలవారనియు వేరుగ చెప్పనక్కరలేదు. 
7 

Whe ఖే 

చాల భట్ దమమంచును, (పకృతవిద్యా (ప్రచారము మునందును, దివ్యజ్ఞాన[ప్రచారము నందును వారు 

చసన, చేయుచున్న తృషయ అందుకు (ప్రత్యత్ష (ప్రమాణము. 

ఆంధ్రదేశ (| 'గంథాలయ సేవక నుఫఘ పత్తమున (ప్రచురింవబడుచున్న ఈ సన్మానసంచిక 
దారి యెడల (పజాగికమునక కుగల అత్యధిక గౌరవ (పపత్తులకు ఒక వినయపూర్వక 
చిహ్నముగా (గ్రహించవచ్చును. మన దేశమున వేరే రు జీవిత పధములకు చెందిన (ప్రజ్ఞా 
నిఘులు ఈ సంపుటమునకు తమ అమూల్య ర. సంత్ కొషపూర్వక ముగ పంపుటయు, 
శుభసందెకిముల నందించుటయు శ్రీ వేంకట రమణయ్యపంతులుగారి యెడల దేశమునందు 
గల సర్హాతొముఖ గౌరవ సౌహార్టమదను వేనోళ్ల బాటిచన్నది. రచయితల హృదయపూర్వక 
హకారమునకు స సంపా పాదర్ సంఘ పక్షమున నాక కృత జ్ఞతాభివందనముల నర్చించుచున్నాను. 

ఆంధ విశ్వవిద్యాలయము, 

గుంటూరు, 1510-1948. | 
మామిడిపూడి వేంకట రంగయ్య, (యం. ఏ.) 



(గ్రంథాలయ శాస్త్ర విశారద, (గంథాలయ పితామహ 

అయ్య ౦కి వంకటరమణయ్య గారి బీవితము 

(శ) జొన్నలగడ్డ “సత్యనారాయణమూర్తి గారు, ఎం. ఏ. ఎల్. ఎల్. వ) 

ఆదర్శజీవి 

న్ ద్యుమణి పద్మాకరము విక-చముగం జేయు 
గుముద హర్ష ౦బు6 గావించు నమృత నూతి 

అర్జితుడు గాక జలమిచ్చు నంబుధకుడు 

సజ్జనులు దారె పరహీతాచరణవుతులు ” 

“*బెవతయై పుట్టుటకం కొ మనుమ్యుడై. పుట్టుట మేలు” భాగవతమున శుక డిట్లు వాకొనెను. ఇది 
గంభీరార్థ నంభరిత మైన వాక్కు, నిప్యూ మకర్మ్హను నిర్వహించియు, ఈకశ్ళగుని యెడలను, ఈశ్వర 
సృష్టి యెడలను నిస్వార్ధ వీని జాపియు సమ్వుక్ దృష్టిని అలవణుచుకొొని, సమ్యక్ జ్ఞానము నంది 

సమాహీత చిత్తమును పడసియు పూతభావన+*దీపితజీవితమును గడపీ ముక్తిని ముంజేతికంకణ 
మొనరించుకొను భాగ్యము మాననునకు కలదు. మనుజుడై, సాధకుడై ఆకజీవనమును సవన నాటిక 
గావించుకొని మోక్షము నందును, 

మనుష్యజీవితము స్వతస్పిద్ధముగ మహామోాసేక మైనదని జిజ్ఞూాసువు తొలుత గు_ర్జింపవ'లెను. 

ఆత్నజ్ఞనమువలన ఆత్మవిశ్వాసము చేకూరును. మానవునిచే ముందంజవే బించుశ క్రి పీనీకి కలదు. 
కాని మనుష్యుని జీవితి శ్షేత్రము కురు శ్షేతము. ఈశ్యరకటాశ్షము నంది దీని నాతడు ధర్మ వ్షేత్రము 
చేసికొనవ'లెను, ఇట్లొనరింప నిశ్సయించుకొనువాశే సాధకులు, నాలుగు ఆ శమములలోనివారు 
సాధకులు కావచ్చును తెమ తమ శ కులను గుర్తించి, నై నర్రిక (పతిభకు అనుకూలమైన క_ర్తప్యమును 

మోహరహితబుద్ధితో, కాళశలముతో ఆ త్మార్పిత బుద్ధితో యిీశ్వ్యరార్చిత చిత్తముతో సాధన 

మార్లమున ముందంజ వేయుచు, దైనందిన జీవితమున ఆనందానుభూతి నందుచు కాల 

(క్రమమున వారు" ముక్తిని ముంజేలికంకణ మొనరించుకొనజాలుదురు. ఏరు మహాభ కులు 
కావచ్చును; జ్ఞానులు కావచ్చును, కరవీరులు కావచ్చును; (డైగుణాతీతులు కావచ్చును 

జిలేందియులు కావచ్చున; యోగారూఢులు కావచ్చును. స్థిత్యపజ్ఞ నందిన మహనీయులు 
కావచ్చును, జీవన్నుక్తినందినవా రే కావచ్చును - వీరిలో వ్యత్యాసనులు లేవు, సామాన్యులట్లు 
గోచరించువారియందునయితము సంయమిోాందులకు దీసిపోసి మహాత్శులున్నారు. పీకు కావిశాటు 

వులు కట్టనక్కరలేదు. చేరిమిణో నిప్కామకర్తవ్వమును నెజవువారు కర వీరులు. వీరి కర్తవ్యము 
యోగ వునబరగును, యజ్ఞ మని దీనిని పేర్కొన జెల్లును, 



bd సె ల న ల య అధ ర అంటా ఓ (శ అయాంకి చంకటరమణయ్యగారి సన్నాన సంచికి 
లో 

(పపంచ చరి తలను పరిశీలించినపుడు ధీరోదాత్తులన యిట్టి క ర్భపీరుల జీవిశోదంతము లగపడును. 
తమ తమ చేశములందలి అక్కర నూహించి, తోడిజీవ్రల సర్వశోముఖాభివృద్ధినై వీరు కృషి. 
సలుఫుచుందురు. ఆం ధసీమయం దిట్టి కర్ణవీరులు "కొందరున్నారు. అట్టివారిలో (శ్రీ) అయ్యంకి 
వేంకట రమణయ్యపంతులుగా రొకరు, 

గంథాలయోద్యమావతరణము 
ఆంధ చేశమునందలి పల్లీ ప త్తనములలో విజ్ఞానబీజములను వెదజల్లి జాతీయ చైతన్యమును, 
జూగ్భతిని (ష్యపథమముగ న్యా విగావించినది ఆంధ (గంథాలయోద్య మము. ఆ యుద్యమమునకు 
తోలుదొలుతగ వీజావాసన గావించి తెలుగునేల నలుమూలలశకే గాక రరావద్భారతమునకు 
వి_స్తరింపజేనిన (పజాహితెకజీవి (థ్రీ) అయ్యంకి "వేంకట రమణయ్యపంతులుగారు. (శ్రీవారి 
నిరంతర కార్యదీ క్రా ఫ లితముగ విస్తరిల్లన బహుళ (గంథాలయనంస్లలే, అనంతముగ వర్థిలిన 
ఆం(ధోద్యమమునకును, మహాత్సుని అసహాయోద్యమమునకును సమన్పతులై న పెక్కురు సేవా 
(వతులకును, త్యాగమూూ రులకును పూర్వ శిష్లణకేం్యదములై పరిఢవిల్లినవి. 
తూర్చు గోదావరిజిల్లా రామచం(దపురం తాలూకా కొంకుదురు (గామమున 1889 సంవత్సరమున 
వీరు జననమందిరి, వయస్సు వచ్చినకొలది నముచిత విద్యాభ్యాసము జేయుచుండిరి. తోజోడనే 
చేశమందలి రాజకీయ, సాంఘీక, చేజానిక మహాోద్యమముల నై మనసు సిలుపుచుండిరి. 

తొలివెలుగులు 
ఈ శ తాబ్దారంభమున భారతీయ యువకుల హృదయమున అపూర్య మై తేన్యలవారి (పవహిం చెను కర్ణన్ (పభువు కాలమున బిటిమ్సింహము భయ, కరముగ గర్జోంచెను, వంగసీమ హృదయమును చీల్చుటకై ఆతడు సమక కును. ఈ యత్నము భారతీయుల హృదయ 
మున అఫూరం నంచలనమును బుట్టంచెను: చేశమందలి వ _కృలును, రచయితలును, 'త్యాగులును నూతన జీవితనంచేశము లొనగుచు యువకులకు జ్ఞునభిక్ష బెట్టిర. తమ తమ మణికట్టులకు దీశ్లూ 
సూతములను కట్టుకొని యువకులు యజ్ఞ వాటిక యందు (బవేళించిరి. దేశమాత సేవకై సర్వశ క్షు లను వినియోగింప పీపా క ఫశీనిశృయులై రి. విద్యార్థులు తేమ చదువులకు స్వస్తి చెప్పి దాస్య zg] ఖ్ర౨ఖలములన్లు శెంపినై చి, చేశమాతకు నిహ్మృతిని (పసాదించుటకై ముందంజ వేసిరి, అట్ట వఏజపలలో మన "వేంకట రమణయ్యగా రొకరు, 
లాల్ _ బాల్ _ పాల్. (లాలా లజపతి రాయి, బాలగంగాధర కతిలకు, బిపినచం దపాల్) మహో శయుల గంభీరభాపణములకు పీనులొగ్టియు, అరవింద (పభృతుల రచనలందలి భావ్యబహ్టండ ముల నవలోకించియు, వీరపూజ తమ నై నర్షికగుణ మగుడు. (శ్రీ) వెంకటరమణయ్య గారు. భారతపీకుల నముజ్యల జీవితములను మేలుబంతులొనరెంచుకొని భాన్వదాశయజ్యోతిర్లీలకు జేజేలు పాడనారంఛించిరి, 

గ్ 



అయ్యంకి వేంకటరమణయ్యుగారి జీవితము 

ఆకాలమున బందరునగరము వీరి యుదారాశయములకు నాటపందిరియాయును, క్రంచుమించుగ 

రాచమహం(దవరమునకు ఆం(ధవసుంధరలో నుజ్జీవిమైన విజ్ఞాన కేం దము మచిలీ పట్టణము, 

శ్రీ) రఘుపతి వేంకటరత్నం నాయుడుగారు అచట ఆచార్యుడై యుండెను, వేంకటరత్నం నాయుడు 

విజ్ఞానఖని; నిగ్భల చర్మితుడు, పర్యాజీవి, మహావక్ష. ఆయన యంలేవాసులును సన్ని హీతులును 

మహాఫురుషులై రి. భోగరాజు పట్టాభిశీతారామయ్యగాకు, ముట్నూరి కృష్ణారావుగారు, 

కోపలె  హనుమంతరానవుగారు, వట్లూరి సూర్యనా రాయణ (పభృతులు తమ దివిటీలను. 

రఘుపతి గుండెలోని (పదీపముచెంగట నిలిచియే 'నెలిగించుకొనిరి. (శ్రీ "వేంకట రమణయ్య గారు 

ఉదారాశయములకై. తమ హృదయ కవాటమును తెచుకొని, జ్యోతిర్శయ మైన పూర్యో క్ర 

సన్న వేశమున నారాధకుడై గోచరించినపుడు ఆ లోకపూరము అవిరతముగ నంతరంగమున 

(ప వెశించి, అ:దలి భావరాజీవములను (పఫుల్ల మొనరించను. 1909 లో “ఆంధ భారతిియను 

మాసప్మడికను బందరులో చాకు ,పచురింప దొంకొనిరి. పద్మాకరమునైె మక్కు_వశో (వాలు 

రాయంచలవ'లె జిజ్ఞాసువుల చిత్తములు భావ్యపభాకలిత సాహతీసుమములపై (వాలునుగడా ! 

వారప్మతికలును, మానప్యతికలును గుప్పున నారిపోవు దీపఫుంజములు కావు; వానియందలిది 

మతాబా వెలుగే కాదు. సాహత్మీవతమండపమున చేరజాలు (పదీపకళిక లందు మహతభావృలెలము 

నాస్వాదించుచు కేజరిల్హుచుండును, ఉ ఆంధ భారతీ ” మందిరమున పరిఢవిల్లిన తెలుగు వెలుగులు 

వాబ్బయపీధులందు నూతనయత్న ములకు తేజస్సు (పనాదించినవి, 

సాధనాపారంభము 

షృత్రికామండిరమునుండి (శ్రీ వేంకట రమణయ్యగారి యూహలు (గంథాలయములోనికి (ప్రసరించి 
నవి. (గంథాలయము వారికి "దేవాలయ మాయెను. (పథానముగ తమ జీవితాశయము లందు 

(పస్ఫుటించ వలెనని వాటు సిశ్చయించుకొసిరి, (గంథాల యోద్యమ స్యందనమున సారథులై వారధి 

వసించిరి. సర్వశక్తులను వినియోగించి తమ సేరుసై వారు గెలువు సిడెము నెత్తిరి, 

1911 సం, న (శ్రీ) వేంకట రమణయ్యగారు బెజవాడ పట్టణమును శేంద మొనరించుకొని కొన 

యూపిరితోయున్న (శ్రీ) రామమోహన (గంథాలయమును చేపట్టి కార్యదర్శియైరి. పదునేను సంవ 
తరము లాపదవి నలంకరించి ఆ సంస్థకు ఘనతిర వైన భావశబలతను చేకూర్చిరి. వారి కృషి. ఫలిత 

ముగ నీ నంస్థకును అందలి (స్రీ శాఖకును (పల్వేక భవనముల నిర్మాణములు కలిగినవి. వారు 
చేసిన (పారంభ మే (క మాభివృద్ధినొంది నేడు రామమోహాన (గంథాలయము ఆంధ థా(తిలోని 

అగ శేణి (గ్రంధాలయ మై విలసిల్లి నది. 

నాధనావి స్పృతి 

(పపంచ మందలి మహోన్నత (గంథాఖయముల చరి(తలను పరిశీలించి భార తావనిలోని యన 

రాష్ట్ర చులందు (పధానముగ తాయాజీ (పభువు బరోడా సంస్థానమున విస్తృత మొనరించిన 



శ్రీ అయ్యంకి వేంకటరమణయ్యగారి సన్మాన సంచిక 

ఉద్యమ (పాంగణమున కాలుంచి బహుళ వైజ్ఞాని కాంశములను హృదయంగమ మొనరించు కొని, 

స్వరాష్ట్రమందు విశేవక్ళవి సల్పిరి. నాడాది వీరి పూనికయందు (కొత్త పూవులు శోభిల్లి నవి, 
1914 నంలో ఆంధ దేశ (గంథాలయోద్యమమును (పారంభించి, ఆంధ బెశ (గ్రంథాలయ సంఘ 

మును స్తాపించి, దానికి ఇరువది యైదు సంవత్సరములు కార్యదర్శిగ పనిజేసి _ ఆ యుద్భమమును 

మహోన్నత దశకు శేగలిగిరి. వీరు నెలకొలిపిన అంధ (గంథాలయసనంఘము నవనివోన్నేషమై 
వెలసినది. వీరి (గంథాలరఈోద్యమము తేలుగు యెల్ల లను డాటినది, 

1919 సంవత్సరమున [పథమ అఖల భారత (గంథాలయ మహాసభను మృచదానునందు సమావే శే 

పరచి, అఖల భారత (గంథాలయ సంఘమును స్థావించి, ఆ నంఘమునకు కార్య దర్శిగ పదునై దు 

సంవత్సరములు పనిజేసి, యానద్భారతవర్ష మునను సార్వజనిక (గంథాల యోద్యమమందు ఆన క్షిని 

(పకోపింప జేసిరి. ఆ కాలముననే అఖిల భారత [గామ (గంథాలయ మహాసభనుకూడ నమా వేశ 

పరచి, 'బేళాభ్యుదయమునకు (గామసేవ మూలకందమను సూూతమును నిర్వచించిరి. దశ్సిణ భారత 

(గంఛాలయ మహాసభలను నమా వేశపరచి, దక్షిణ భారత (గంథాలయోద్యమమును గూడ 

(పారంభించిరి, 

(గంథాలయాద్యమమందు _ వురాణములు - హరికథలు - జంగమకథలు - బ్యురకథలు _ తోలు 

బొమ్మలు = మొదలగు (పాచీన సాంప్రదాయ సంస్థలను ఫునరుద్దరించుట యె గాక (గంథాలయో 

ద్యమ వ్యా ప్లికై వారు కొన్ని కొ త్తపద్ధతులను గని పెట్టిరి, (గ్రంథాలయ యూ[తలను క్రొత్త సాంప 

దాయమును లేవనెత్తి ఈ యుద్యమమందొక నూతన వైతిన్యమును గలుగ చేసిరి, ఛజన పార్టీ లు - 

నావలలోను బండ్లలోను (గంథాలయముల నేర్చరచి (గంథ సేవ జేయుట- మొదలగు పద్రతులు వారి 

స్వకవోల కల్పితము లేను. (గంభాలయ శిక్షణ తరగతుల నేర్చరచి శాస్త్రీయ పరిజ్ఞానమును 

(గంథాలయ సేవకుల కందజేసిరి, (గంథాలయ ములకు (ప్రభుత్వ (గాంటుల "నేర్పాటు చేయుట వారి, 

కృపి. ఫలితమే. 

ఆ కాలమున తలయొ త్తిన అద్భుతవై తన్యము బహుళ వెజ్జా నికోద్య మములకు జనయ్యితి యాయెను, 

ఆం, ధోడ్యమ, అసహాయోద్యమ యజ్ఞ వాటికలందు దీత్షూవన్ర్రుములు ధరించిన ఉపానకులకు 

నూతన ధృతిని (పసాదించినది పూర్యో క్త మహోద్యమ మే, 

పత్రికా పచురణము 

(శ్రీ) పంతులుగారి చే ఆం(ధ చేశ (గంధాలయోద్యమ వ్యా ప్తికి 1914 నం॥1లో నృజింపబడిన 

క గంథాలయ సర్వన్య మను ప్మకిక, అఖల భారత (గంథాలయోగద్యమ వ్యా స్ర్తీకి 1920 సం! లో 

సృష్టిమైన “ఇండియన్ ల్మైబరీ జర్నలు”ను పీరివిఖ్యాకిని దశదిశలందును విన్తరింపజేసినవి, 

ఆధ్యాత్మిక వికసనము 

(శ్రీ వేంకటరమణయ్య గారి జీవితమునకు మటణింత (పభావమును చేకూర్చినది డాక్టరు ఆనిబెెసెంటు 

గారి మహోజ్వల దృష్టాంతము. (పపంచ మహావ్య క్తులలో మహావ కలలో ఆ ఏదుమీవముణి యొక 

gle 



అయ్యంకి వేంకటరమణయ్యగారి జీవితము 

ర్తుక్, భారతీయ సాంస్కృతిక వీయూపమును (గోలి భార తాంబ నామాశక్షరములను ఫురశ్చరణ 

మునరించుచు ఆను 1895 నం॥న మన దేశమున (వ వేశించెను. దెహిక మానసిక నై తిక ఆధ్యా 

త్మిక శక్తులు వృద్ధియెనపుడే మనువ్నుత్వము చరికౌార్థత నందునని పేటోమహోశయు శు తెలిపిన 
మహో వాక్కు_లను మహామం(తే మునరించుకోొని, మానవసేవను జపమాల కొాబించుకొనిన నీమం 

తినీ చూడామణి డాక్రను ఆనవిబెసె టు. ఆమె యనుచరులలో (శ్రీ) వేంకటరమణయ్యగా రొక రైరిం 

ఆమె ననునరించి. బాలభటోద్యమమున అనల్పమెన కృృవీ.సలిపిరి. 1919 నంవళ్సాగ మున ఆని 

'బెసెంటునతి అఖిలభారత బాలభటోద్యమమును. (పారంభించినపుడే (శ్రీ పంతులుగారు దానికి తమ 

భుజము నొడ్డరి. ఆంధ దేశము నంతకును బాలభటసేవా సేరానాయకులైరి. ఉద్యమ నిర్వహణ మున 

కొత్తదారులు (తొక్కి. భారతవర్ష ము నంతకును మార్షదర్శక్కులెరి. (ప్రపంచమున కంతకును 

ఈ యుద్యమముస (పధాననాయకులైన సర్ రాబర్టు 'బెడెన్ పవెల్గారిచే స్వయముగ_ పతికము 
నొకదానిని బహుమతిగా బడసి (పశ_స్తినందిరి. 

కార్య దీక్ష 

బాలభటోద్యమమున సంజ్ఞల మూలమున దూర(ప చేశములకు వ్వార్తలుపంపు (౨8021108) 

విధానమందు ఆంగ్లేయ భావనేగాక తెలుగుభావనుగూడ ఉపయోగించు పధకము నేర్చరచిరి, 

కవాతు ఆజ్ఞలను ఆంగైయ భావకుబదులు హీిందిభాషను ఉపయోగించి మార్లదర్శక లెరి. చివరకు 

దుస్తులందుగూడ మన త(త్రియులు వెనుకకు పంచే విరిచికట్టు పద్ధతెని ఒక బాలభట పటాలమును 

తయారుచేసి, భటోద్యమమందు (పపంచ నాయకులగు నర్ శాబక్ట్లు బడెను పవెలుగారికి నయ 

ముగా అందుగల విశిష్టతనుజూవి వారి నున్న నలను బడసిరి, 

(పపంచ (పఖ్యాిని బడసి సర్వమానవ సోదరత్వ సిద్ధికై కృపి. నలుప్రుచున్న దివ్యజ్ఞాన సమాజము 

శ్రీ పంతులుగారి దృష నాకర్షించి, అందు 1913 నం॥న సభ్యులుగా జేరి, ఆ నాడే పీ జీవితమున 

మజీయొక అద్భుత ఘట్టము గోచరించినది, (సవంతులన్ని యు సమ్ముదమున గలియునట్లు, నమన్త 
ధాగ్గిక సూ(తములును సారస్వత సిశ్వాంతేములును ఈ సమాజ సృష్టి యందు శే3నవి, ఆంధ దేశ 
మున ఈ యుద్యమవు నాయకులలో నొక రై, (౮) పంతులుగారు 1980 నం॥నుండి నమాజ (ప్రచార 

కార్యదర్శిగా కృపసలుప నారంభించిరె. “దివ్యజ్ఞాన దీపీకియను ప్మతికను "పెక్కు నంవత్ప్చేన ములు 

నిర్వహంచిరి. దివ్యజ్ఞాన (గంథములు చిన్నవి పెద్దవి కలిపి ఉ0 దింటినేగాక, పెక్కు. కరప్మతములను 
గూడ (పకటించిరి. బహుళాబ్లములు బెజవాడ దివ్యజ్ఞ న సమాజమునకు అధ్నక్షులుగ నుండిరి. 

దివ్యజ్ఞాన వ్యా ప్రేకె పుల్లెలందును పట్టణములందును (ప్రచార (పబోధములు కావింపసాగిరి, 

(పకృతి ధర్మ (పవృ త్రి వలన నాట్వికాహా రావలంబనము వలన- సముచిత జీవన నిర్వహ 

ణము ధర్శ (పవృత్రియు సుసాధ్యమని యజిగి, (పకృతి చికిత్సను (పజలందు వెలయి ప (పకృతి 

వీపిరములను నడపి, (పకృతి ధర శ్రపరిపత్తును స్థావించిరి. 1098 నం॥నుండి (పకృతి కార్యాలయ 

(టస్టునకు కార్యదర్శిగానుండి, అఖులభొరత (పకృతి ధర్మప్రచార నంఘమునకు నహాయకులుగానుండి, 

౧౧ 



శ్రీ అయ్యంకి వేంకట రమణయ్యగారి సన్మాన సంచిత 

(పకృతి ష్మకికను _ ఇండియన్ నేచరోపతిక్ జర్న లును (పచురించిర్యి ఆ చికిత్సా ఏధానమునందు 

విశేష పరిశోధనలను జేయుచు (పకృతి ధర | (పచారమును జేయుచున్నా రు, 

ఆంధ సహకార నమేళన కార్యనిర్వహణమునందును (శ్రీ) పంతులుగారి చేయికలదు. కొంతే 

కాలము “నహశకారి”ి ప్యతికను నడవిరి విజయవాడలో గాంధి కో-ఆపకేటివు అగ్బన్ బ్యాంకును 
స్థాపించి దానికి పచేండ్డు అధ్యక్షులుగా నుండి, దానికి విశేష పురోభివృద్ధిని చేకూర్చిరి. కల 

వామ లేనివారను భేదము లేకుండ ఎల్లరకు నహకారోద్యమ మెట్లు తోడ్చడునో (క్రియారూపమున 
విభ విదిత మొనరించిరి. 

వ యుద్యమమును చేపట్టినను దానిని యథాతథముగ పోనీయక దాని అభివృద్ధికై నూతన పరిశోధ 
నలను చెయుటయందు, మెరుగులు దిదుటయందు, నూతన దృక్సథమును వెలయించుటయందు 
(శ్రీ వేంకటర మణయ్యగారు నిప్రణత్యమును జూపిరి, 
అగ్థాట్ట'లెందరు వారి గుష్తదానములను స్వీకరించి కృ తార్దులెరో "లెక్కింపజూలము. ఆ నాడు వారి 
యండను వర్ణిల్లీ న గండుగోయిల లెన్ని యో "తెనుగుతోటలను తమ తేనెపాటలలో ముంచి లేల్చుట 
జగ మెరిగిన విషయము, 

జీవిత పరమార్థము - సందేశము 

(ప(పధమమునుండియు (శ్రీ) వేంక టరమణయ్యగారి భావనాజగత్తు నావేకించి వారిని నిరంతర 
కార్యదీక్షకు బుకికొల్చినది (గంథాలయోద్యమమే. సర్వతో ముఖముగను సార్యజనీనముగను 
సరన్యతీ 'నెభవమును వి _నృరింస 'చేయుటయీ ఆ యుద్యమమున కేకై క లక్ష్యము. విశో(ద్లశికిని, విశ్వ 
స్థితికీని, విశ్వక ల్యాణమునకును మూలకంద మైనది నరన్యతీ చైభవమే. శబ్ద బవ్మామని (పాచ్య 
సంస్క్భకియందును. *లోగన్* అని (పతీచీ నంస్క్భతీయందును వేర్కొనబడు మహోశ క్రియే 
సరస్వతి. సరస్వతీ "దేవ తాను గహమునకు పా(తముకాని మానవ సమాజము చతుర్వి పురుషార్ధ 
సాధనయందు కృృతకృళ్యము కానేరదు, 

సరన్వతీ 'వెభవము మనకు విశ్వవాబ్బయ న్యరాపమున సాశ్రాత్క-రించుచున్న ది. సరన్వతీ బేవ్యా 
లయము -(గంథభాండాగారమును యధాధికారముగ వినియోగించుకొని కృ తార్థులగుటకు 
న్యూనాధిక భేదము లేకుండ సర్భజనులకు సావకాశ ముండవలను అనగా (గంథభాండాగారములు 
సార్వజనిక సేవ్వములు కావలెను. 

ఈ మహా[సయోజనమును (శ్రీ) వేంకట రమణయ్యగారు తమ యచంచలకృషి చేత సాధించి” నుట 
సిర్వివాదాంశము న్వ జటాజూటమునుండి దివ్యగంగను భూతలమునకు దింపి యెల్ల రకు నందుబాటు 
లోనికి తెచ్చిన భగీరథునివలె ఆయన నహ నాధిక[గంథభాండాగార (పతిష్టాపనకు హేతుభూతు.ల 
ఆధువికయుగమున “సరస్వతీసా్మామాజ్య (పతిషస్టాపనాచార్య చికు దమునక్రు సర్యవిధముల న ర్హ్రృతిను 
నంపాదించుకొనిది, | 
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ఆంధ్రదెశ గ్రంథాలయ సెవక మహాసభ 
చతుర్హ సమావేశము, గుంటూరు 1942 సం॥ డిశంబరు 13, 14 లేదీలు 

శ్రీఆయ్య ౦కి వేంకటరమణయ్య గారికి 

సన్మానసంచికాప్రదానము 

ఈ మహాసభ చర్మితయందు ఈ నాబ్లవసమా వేశము సువర్లాశ్షరములకో లిఖంపదగినది, (గంథా 
లయ సేవకుని గారవించుటకు బూనుకొనుట కిదియీ (పధమము, 

(న్స) అయ్యంకి వెంకటరమణయ్యగారికి విజయనగరము నందలి శీ భారతీతీర్ణము (The Andhra 
Research University) వారు ఇదివరకే “గంథధాలయశాన్ర్ర విశారద” యను బీరుదమునిచ్చి 
గౌరవించిన. కాకినాడయందు జరిగిన 16వ ఆంధ చేశ (గ్రంధాలయ మహానభవారు వారికి 
“గంథాలయోద్ధారక* యను బికుదునిచ్చి మన్నించిరి, 

డీ వేంకట రమణయ్యగారు (గంథాలయ (పపంచమునకు చేసిన సేవకు వారిని గౌరవించ వలెనని 
కొందరు (గ్రంథాలయ సేవకులు - అందు ముఖ్యముగా ఆం(విశ్వవిద్యాలయ (గంథభాండాగారికు 
లగు (శ్రీ సి. కొండా రెడ్డిగారు తలపెట్టి పనిచేయ దొడంగిరి. వారీ నత్సంకల్పమును మెచ్చుకొనుచు 
(శ్రీ మందలపర్తి ఆపేం దశర్శగారు, ఆంధ చేశ (గంథాలయ సేవకమహోనభ కార్యదర్శి శుకుమళ్ళ 
రామచందరావు పంతులుగారు మున్నగు పలువురు (గంథాలయోద్యమ సేవకులు తోడ్పడిరి. 
చినికి చినికి వానయెనట్లు ఈ (పయత్న ముయొక్క_ పఫలితముగ (శీ వేంకట రమణయ్య గారికి ఆం(ధ 
మున ఆం మున రెండు సన్మాన సంపుటములు బహూకరించుటనై నిశ్చయింపబ'డెను, 

ఈ (పయత్నము కార్యరూసము దాల్చుటకై , గుంటూరు పట్టణమునందు (పముఖులుచేరి ఆహ్వాన 
సంఘముగా 'నేర్పడిరి. ఆ సంఘమునకు మునిసిపలు వై రుమనుగారగు (శ్రీ) తెల్లాకుల జాలయ్య 
(శోఫ్టిగారు అధ్యశ్షులుగను (శ్రీ వ. కొండారెడ్డి, మందలప రి ఉపేందశర్శగాక్లు కార్యదర్శులుగాను 
ఎన్ను కొనబడిరి, ఈ సన్మానము ఆం(ధదేశ (గంథాలయ సేవక మహానభయందు చేయుటకు తీర్మా 
నింపబడినది, 

ఆ (పకారము ఆ సభ 19482 నం! డిశంబరు నెల 18.14 కేదీలందు గుంటూరు పట్టణమున మునిసి 
పల్ (గంథాలయ భవన ఆవరణమున జయపదనుగ జరిగినది. 

త్రి ' 
౧౩ 



శ్రీ అయ్యంకి "వేంకట రమణయ్యగారి సన్మాన సంచిక 

ఊ రేగింపు 

18 వ కేదీ ఉదయము నభ్మా పారంభకులగు (శ్రీ విక్రమ చేవ వర్శగారిని సభాధ్యక్షులగు బెజ 
నాడ రామచండా రెడ్డగారిని, అయ్యంకి 'వేంకటరమణయ్యగారిని, (పకినిభులు "వెంబడిరాగా, 

మంగళ చాద్యములజోో ఫురవీధులయం దూశేగించి సభా మంటపమునకు తోడి తెచ్చిరి. 
మునిసిపలు (గంథాలయ ఆవరణమంతయు పందిరి వేయబడి, ఆకు బొంపములచేతను, శోరణముల 

తోడను అలంకరింప బడినది. సభామందిరమంతయు రెండు వేలమంది (ప్రతినిధుల చేతను (పేక్ష 
కుల చేతను కిటకిట లాడుచుంజెను, 

జెండా(ప్రతి వా పన 

ఉయ్యూరు కుమార రాజూగారు ఆంధ విశ్వవిద్యాలయ సెనేటు సభ్యులు అగు, 

శ్రీ యం, ఆర్, అస్సారావు బహద్దరు యం. ఏ గారు 
(గ్రంథాలయ జెండాను (పతివ్థించిరి, 

ప్రదర్శన ము 
మునిసిపలు (గ్రంథాలయ భవనమునందు చక్కని (గ్రంథాలయ (పదర్శనము ఏర్పాటు చేయబడినది. 

(గ్రంథాలయ సేవయ౦దుఆరి తేరిన 

శ్రీవుతి బొడ్డపాటి నతాబాయమ్మగారు 
ం 5 ; (ఆనర రీ మేజ వ టు ) 

(గంథాలయ (పదర్శనమును 'తెరచిరి, భారతవర్ష మందు సుప్రసిద్ధ (గం థధాలయములయొక్క_ పట 
ములు-విచేశములయందు (గంథాలయ పద్దతులను శేలుపు పటములు (పదర్శింపబడినవి, 
డోర్నకల్లు నుండి విచ్చేసిన (శీ సుందరంగారు వయోజన విద్యను గూర్చిన పటములు ెక్కింటిని 
(పదర్శించిరి, 

ఆంధ్రదేశ ([గంథాలయ నంఘ కార్యదర్శి (గ్ పాతూరి నాగభూవణంగారు, పుదుక్కోట సంస్థానం 
నుండి విచ్చేసిన వ, యస్, ముద్దుకృష్ణయ్యగారును (గ౦ంథాలయోద్యమమును గూర్చిన పటములను 

ఆం(ధ చేశమునందలి పలు (వచేశముల నుండి (గ్రంథ (ప్రకాశకులు తమ (గంథములను (పదర్శించిరి. 
అందు ముఖ్యముగా నెంక(టామా అండుకో వారియొక్క, రామా అండుకో వారిధఘయొక్క-యు 
(పదర్శనములు వేర్కొనదగినవి. 

మునిసిపలు (గంథాలయ ముయొక [- భౌండాగారి యస్, శేషగిరిరావుగారు (పదర నమును మిక్కిలి 
అకర్ష వంతముగ అమర్చిరి. 

౧౪ 



అం లన అస కా గా ఆస 
సన్మాన సంచికా ప్రదానము 

ఆహ్వానస౦ఘాధ్య తు లు 

శ్రీ రావుబహద్దరు తెల్లాకుల జాలయ్యా శ్రేస్టిగారు 
(పురపాలక సంఘాధ్యతులు, గుంటూరు 

(శ్రీ జాలయ్యా (ోప్టీగారు (పలినిధుల నాహ్వానించుచు ఇట్లు చెప్పిరి ౩ 

ఆంధచేశమును వైతన్యవంతముగ జేసిన పెరెన్నికగన్న ఉద్యమములలో కెల్ల (గంథాల యోద్యమము 
(ప(ధమున జేరొ-న దగినది. ఈ యుద్యమమునకు పితామహులు (శ్రీ) వేంకటరమయ్య పంతులు 
గారు. వారి కార్యదీక్ష ఉ'త్సావాముల వలన ఈ యుద్యమము ఆంధ బేశముయొక్క- నలువాకాలల 

వ్యా యీ జెందినది. అట్టి మహనీయుని సన్మాన మహోత్సవము, ఈ సంఘ 'వార్డి కోత్సవము మా 
గుంటూరు పట్టణములో జరుగుట మా భాగ్యము. ఇట్టి నదవకాశమును గలుగజేసినందులకు 

(గంథాలయ సేవక సంఘము సారికి మా కృతేజ్ఞ తను తెలియజేయు చున్నాను. 

గుంటూరు పట్టణము అనాదినుండియు వివిధములగు రాజకీయ, సాంఘిక, సాంస్కృతి కోద్యమము 

అను (పభవింప చేయుట యందును, (పోత్సహించుట యందును, పోషించుటయందును (పముఖ 

పాత్ర వహించినది. నేడీ సాంస్కృలికోద్యమ సంబంధులై న మహాసభ లీ ప్రరమున జరుగుట 

ఎంతయు ఉచితమని మనవి జేయుచున్నాను. తమరందరకు మా హృదయపూర్యక స్వాగతము, 

సభాషప్రారంభోసన్యాసము 

శ్రీశ్రీ శ్రీ విక్రమదేవవర్శ గారు 
సాహిత్య సామాట్టులు - జయప్పరాదధీశ్వరులు = ఆంధ్ర విశ్వవిద్యాలయ పోఛాన్సలరు 

సభను (పార౦భించుచు యిట్లు జెప్పిరి, 

“నేను చిరకాలముగ ఆంధచేశ (గంథాలయోద్యవుము నందు సేవకుడనుగా నున్న కారణ 
మున తమరీ గౌరవమును ఇప్పుడు నాకు కల్పించిరనుకొనుచున్నాను. (పారంభకులుగా నన్ను 
నియమించిన మోకు నేను క శేఖ డను. సమ-స్త మానవులకు అభ్యుదయపరంపర సమకూడవ అనను 

భావమునకు భారతీయ నంస్కబృతియందు, నాగరికతయందు, (పముఖ స్థానము కలదు. జాతీయ 

సార న్య తాభివృద్దికి (పాచీనులై న మహో రాజులు, బుషులు, ఉపబేష్టలు నిరంతర కృషిచేసి విజ్ఞా 

నము నంతను మనకొరశై (గంథ_న్హము చేసిరి; జేవాలయములంనును, బొద్గ విహార ములందును 

బ్రతర గోష్టి స్థానములందును, (గంఛాలయములను నెలకొల్పి _ ఎన్నో (శమలకోర్చి వానినందు 

భ(దపరచిరి. నలంద, తక్షశిల, అమరావతీ, విశ్వవిద్యాలయములందు స్యుపసిద్ధ (గంథాలయములు 

వేలకొలది అపూర్వ (గంథములతో ను, సుళిశ్చి తులై న (గ్రంథ భాండాగారులతోను, విలసిల్లుచుండె 

ననుట (సిద్ధ విషయమే కదా! అట్టి (గంథ భాండాగారులు సర్యవివయములన కరతలామలక 

ముగ తెలిసిన వేత్తల, తమ దగ్గరకు వచ్చిన పండితో త్తములతో గూడ వివిధ విషయములను 
౧A 



చ అన అటో ఆశాల ఇ” జా . 

ఈ అయుంకి ఇంకటరమణయంగారి సన్మాన సంచిక 
జ న. 

చర్చింప సమస్థ్లులె యుంజెడివారు. వారిని సరస్వతీ వీఠములని చెప్పనొప్పును. అట్టి చర్చలను 
వెలయించు సంస్థయే పూరీ జగన్నాధమునందలి ముక్తిమంటపము. మధ్యయుగములందు మన 
(గ్రంథ సంపత్తి నాశనము గాకుండ గాపాడబడుటకు హేతువు చైనా, టిజెస్టు, మొదలగు చేశము 
లందలి గోష్టి సంస్థ లే. 

పూర్వము (గంథ భాండాగారముల నుపయోగించుకొని (పసిద్ధిగాంచిన విదువీమణు లెందరోగలరు. 
కాసి స్త్రీ విద్యావిజ్ఞానములపట్ల చేది మన నాగరిక సంఘ మూ మాపు అలసత్యమును వోల్సిచూచిన 

విచారమగు చున్నది. మనచేశమున విజ్ఞాన వ్యాప్తికి (గంథాలయములకంశు ఉత్సమములగు 
సాధనములు లేవ, 

ఆంధ జేశమున పరిశోధనకు వనతికల్పించు (గంథభాండాగారము లెన్ని మైన “నెలయవలసియున్న ది. 
రాజమం దవరమునందలి గౌతమి(గంథాలయమును, విజయవాడ యందలి రామమోహాన 

(గంథాలయమును వేటపాలెమునందలి సరస్వతీ (గఎథాలయమును, బరంవురమునందలి ఆంధ 

(గంథాలయమును, మా(డాబాదునందలి రాజరాజ నశేంద (గంథాలయమును, విశాఖపట్న ము 

నందలి హిందూరీడింగురూము (గంథాలయమును, వా ల్రేరునందలి విశ్వవిద్యాలయ (గంథా 

లయమును, మరియు ఇట్టి మహాసంస్థలయందలి తదితర్యగంథాలయములను పరికోధనాగారములుగ 
పెంపొందింపవలసిన బాధ్యత సంపన్నుల్నదైయున్నదని మనవి చేయుచున్నాను. 
మన చేశమునందు (శ్రీ అయ్యంకి 'వేంక టరమణయ్య పంతులుగారి (శద్ధవలనను, అసాధారణ పరి్మిశమ 
వలనను (గంథాలయములు దినదిన (పవర్థమానములై జ్ఞానజ్యోతిని నలుదిశల న్యా ప్లిని జేయు 
చున్నవి. వారు (గంథాలయ (పచారమును ఒక (నతేముగ బూని కడచిన ముప్పదిసంవత్సరముల 
నుండి తదేక దీక్షతో కృషిని సలువుచున్నారని చెప్పుటకు చేనెంతేయు ఆనందించుచున్నా ను. 
(శీ నారి నాయకత్గమున "బేశసేవానురక్తులగు దీశ్చితు లెందరో బయలు బేర, వివిధ రంగములందు 
నాయక త్వమును వపాంచి స్వాతం త్య నమెరమున విజయము గావించిరి. 

అట్ట మహోదారులగు ధన్యజీవిని గొరవించుటకై సమకూర్చిన ఈ నభ తో నాకు సంబంధమును 
కలుగచేసిన విజ్ఞులకు నా కృృతజ్ఞ ఆాభి వందనములు" 

ఆఅ ధ్య క కోవ న్యా సము 

ఆ౦(ధ భోజులు 

శ్రీ బెజవాడ రానుచంద్రారెడ్డిగారు 
సభాధ్యక్షత వహించి ఇట్లు జెప్పిరి : 

“కడచిన మూడు దశాబ్బములుగ వకదీక్షతో ఆం(ధ్ర(గంథాలయోద్యమమునకు సేవయొనర్చి, 
ఆళాఖయందు అదర్శ(ప్రాయ మైన జీవితమును గడపుచున్న (శ్రీయుత అయ్యంకి వేంకటరమణయ్య 
౧౬ 



సన్మాన సంచికా (ప్రదానము 

పంతులుగారికి ఆం(ధులెల్ల రు నిరంతరము క ల్రిలే క్రైలయుండగలరు. వారు నిర్వహించిన (గ్రంథాలయ 

నభ లేని, (పదర్శనములేమి, పిక లేమి, (పభుత్వ విరాళములను సంపాదించుటకు చేసిన కృషి యేమి, 

(గ్రంధాలయ చట్టనిర్మాణమునకు వారొనర్భ్చిన (పయత్నము లేమి, (గంథాలయ ఇాస్త్రాభ్యాన 

మునకు వారు కలుగజేసిన యుత్పాహమేమి, చిరస్మ్రరణీయములు, 

ఆధ్యాల్సిక, రాజకీయ, సాంఘీక ములగు వివిధోద్యమములందును, ఆంఛతరు 'డెవరో మార్లదర కు 

లగుటయు వారి ననుసరించుటయు మనకు చిరకాలముగ వచ్చుచున్న సంపడదాయము. ఆంధుడై 
జన్మించి, ఒకనొక (పజాహితోద్యమమున సర్వభారత చేశమునకును ఉపచేష్ట్రయె (ప్రఖ్యాతి వహిం 
చినది (శ్రీ) వేంకటరమణయ్య పంతులుగా శేనని ఘంటాపధముగ చెప్పవచ్చును. పంజాబు (గంథా 

లయ సంఘపశ్షమున వెలువడు “మోడరన్ "లై (శేరియను” షతికా సంపాదకులు వ్యక్తీకరించిన ఈ 
(క్రింది వాక్యములే ఇందుకు (ప్రమాణములు :- ట్రీ) చేంకటరమయ్యగాశే మా రాష్ట్రములో 
(గంథాలయోడ్యమ స్థాపకులు-మార్లదర్శి-యనుట ఎంతమా(త మతిశయో క్రీ కానేరదు” మరియు 

వారు ఈ యుద్యమమును ఎట్టి ఉన్నత స్థాయికి తెచ్చినదియు అమురికాయందు (పచురింపబడు 

చున్న (ప్రముఖ (గ్రంథాలయ పకక యగు “న్యూయార్కు. లై(బకీ జర్నలు” (వాసిన ఈ (క్రింది వాక, $ 

ములే తాొర్మా-ణములు ;- “గుంటూరునందు జరిగిన ఆం(ధబేశ (గంథధాలయ మహాసభయందు 

ఇయ్యబడిన ఉపన్యాసములు - అట్టి సభలు అమెరికా చేశమునందు జరిగినప్పుడు ఇచ్చే ఉపన్యాస 
ముల ధోరణిలోనే యున్నవి, మరియు అట్టి ఉపన్యాసములు ఇండియా ేశలీయులచే చేయబడి 
యుండుట ఇంకను గొప్ప విశేషము. ఇట్టి (పముఖాఖిప్రాయముల వలన (శ్రీ వేంకటరమణయ్య 
గారు ఆం(ధ దేశమున కేగాక యావద్భారత "బేశమునందును (గంథాలయోద్యమ వ్యా చీనై గావిం 

చిన అమోఘసేవ ఎంత అమూల్యమైనదో కేట తెల్ప్చమగు చున్నది. ఇట్టి మహోఫురుషుని ఆంధ 
లోకము తగిన విధముగ సన్నానింపదలచుకొని నా కీ అగా సనాధిపత్యగారవము నాపాదించిన మో 

సంఘమువారి కెంతయు కృతజ్ఞుడను, 

అంతటితో 18 వ తేదీ ఉదయము సభ ముగిసెను. 
ఇ) 

సందేశములు 

సాయంకాలము సమావేశము తిరిగి క గంటలకు జరిగను, (శ్ సర్ , యస్, రాధాకృవ్లన్ , (శ్ రామా 

నందచటర్టీ (మోడరన్ రివ్యూ నంపాదకులు), కుమార మనీం(ద చేను మహోశయ (బక సుబారీ 

జమిందారు), టి, సి. దత్తా (వంగ చేశ (గంథాలయోద్యమ నాయకులు), (క్రీ ఉదయ శంకర్ 
((పసిద్ధ నాట్యాచార్యుల్సు, (శీ గోపీనాధ్, సర్. సి, వి, రామన్, స్, ఆర్, రాజగోపాలాచారి, 

యన్. ఆర్. రంగనాధన్, డాక్టరు జి. యన్. అరండేలు (దివ్యజ్ఞాన సమాజాధ్యక్షలు) భోగరాజు 

పట్టాభి ఫీతారామయ్య, ఏ. టి. కృష్ణమాచారి (బరోడా దివాను), చెళ్ళపిళ్ళ వెంకటశాస్త్రి, 
శాంతారాం భటియా, మున్నగు (ప్రముఖులు (శ్రీ పంతులుగారిని, (గంథాలయోద్యమమును (పశం 
శించుచు పంపిన సంచేశములను, ఆహ్వాన సంఘ కార్యదర్శి (శీ పి, కొండారెడ్డిగారు చదివిరి. 
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సన్మాన సంచికా [పదానము చేసిన, ఆం(ధ్రవిశ్వవిద్యాలయ “వె స్ఛాన్సలరు" 

శ్రీ కట్టనుంచి రామలింగా రెడ్డిగారు 
ఆంధ, ఆంగ్ర సన్మానసంచికలను 

న్ర్రీ అయ్యంకి వేంకటరమణయ్య గారికి 
సమర్పించుచు ఇట్లు చెప్పిరి : 

“నేడు ఈ సనాాన మహోత్పవమందు పాల్గొను నదవకాశము లభించినందులకు చే నంతయు నంత 

సించుచున్నాను, శ్రీ) వేంకట రమణయ్యగారు భారత (గంథాల యోద్యమమునకు వారి సర్వస్వ 

మును ధారవోసిన సేవ్యావతి. ఆంధ దేశ (గంథాలయ నంఘము వారి (పయత్న ముయొక్క- ఫలిత 

ముగ 1914 సంవత్సరముననే స్రాపింపబడీనది. అప్పటినుండియు (నీ పంతులుగారు నిరంతర కార్య 

దీశ్షావరులై ఆ సంఘ కార్యదర్శిత్యమును ఇరువదియైదు సంవత్సేరముల కాలము నిర్వహించిరి. 

ఆం(ధ్మగంధాలయోద్యమమును యావద్భారత "దేశమున కాదర్శ(పాయముగ "జేసిరి, 

వ్రంతేగాదు. పంజాబు, బెంగాలు, మవారాష్ట్ర)ము, మృదాసు, పుదుకో-ట, "కేరళ రాష్ట్రములందు 

(గంథాలయ సంఘములను స్థాపించుటకు కారణభూతు.లైరి. ఆయా 'రాష్ట్ర)ములందు (గంధాలయో 

ద్యమ వ్యా ప్లీవై తోడ్పడిరి, దీనినిబట్టి (ంథాలయోద్యమమున వారు (ప్రదర్శించిన విశ్వరూపము 
నాకు పర మాశ్చర్యమును కలిగించినది, 

నేడు భారతదేశపు వివిధ (ప్రాంతములనుండి సు(పసిద్దులగు “పెక్కురు నాయకులు (శ్రీ వెంకట 
రమణయ్యగారినిగూర్చి పంపిన (పశంసాత్మకములగు నంచేశములే డీ పంతులుగారి (పతిష్టను 

వేనోళ్ళ జాటుచున్నవి, అటు ఉ త్తరహీిందూస్థానమునుండి, మహారాష్ట్ర)ము, మధ్యరాష్ట్రుము, 
పంజాబు బెంగాలునుండి-ఇటుదక్షి శాపధము నుండియు, ఇంకా అనేక ఇతర (పాంతములనుండియు 

సంబేశము లరుబెంచుటయే (స్రీ) 'వేంకటరమణయ్యగారి (పఖ్యాతికి (పబలతార్మా-ఇము. 

విరి (గ్రంథాలయ సేవ అనమాన్య మైనది. పీరి (గంథాలయ సేవ ఆం(ధ దేశమునందలి పల్లె పట్టణము 
లకే గాక అఖలభారతమునందును (పచారమై జనసామాన్యమునందు (గ్రంథ పఠనాభిలాషను 

పెంపొందింప శేసినది, పూర్వము ఎంతే యుత్క్బృష్ట (గంథమయిన ఒక వంద (పతులు అమ్ముడు 
జోవుట కష్టముగ నుంజెడిది. రచయితలకు చాల నిరుత్సాహ జనకముగ నుండెడిది. కాని (గంథా 
లయోద్యమ (ప్రచారము (పబలిన కొలదిని (పజలలో ఉత్సాహ మినుమడించి విద్యా సముపార్డ 
నాభిలావయు వృద్ధియైనది. (శ్రీ 'వేంకళటరమణయ్యగారు. చిన్ననాటి నుండియు (గంథాలయ సేవ 
యందే నిమగ్నులై , వారి జీవితమంతయు డానికే ఛారవోసిరి. వారి కిది "వెన్న తో బెట్టిన విద్యయే. 
చారి కంత నన్నానము చేసినను మనము వారి బుణమును చెల్లీ ంచుకొన లేము, ఇం దలిశయో కి 
ఏమియులేదు. వారు నిజముగ (గంభాలయోద్యమ పితామహా బిరుదమునకెంతయు తగియున్నా రు. 
౧౮ 



స న్మాన సంచికౌ (పదానము 

భారత చేశమున విద్యావిహీనత (పబలియున్నదని సామాన్య (పజాభి ప్రాయము. అందులకు నేను 
ఎంత మ్య(తమును అంగీకరింపజాలను. చదువురానంత మాత్రమున విద్యా విహీనులనుట 
పొరబాటు. మన బేశములోని (స్రీలకు చదువు రాకపోయినను, భారత భాగవతాది మహా (గంథ 

ములలోని కథలు గాథలు వారికి సుపరిచితములేను. అంతియీగాక, వారు (శ్రుత పాండిత్యమును 

గలిగి లోక జ్ఞానమును బచాటుచుందురు. 

అంతమా[తముచేత చదు వనవసరమని నా అభ్యిిపాయనుగాదు, మన "దేశములో (గంథ పఠనము- 

(శవణముల వలననే విద్యాపచారము బాగుగా జరిగినది. (శుతులు గూడ (శ్రుతి (పధానముగనే 
పరంపరగా నిల్చినవి, ఈ కాలమున కూడ వ్య కులు (గంథములను ఎక్కు-వగా కొన్నను కొనక 

పోయినను, (గంథాలయములు వానిని తెప్పించుటయు, ఎవరో యొకరవి చదువుచుండుట్క మిగిలిన 
వారు వానిని వినుచుండుట అనేక (పబేశములలో జరుగుచున్నది. అనగా (గంథాలయో 
ద్యమ (పచారమువలన (గ్రంథముల వ్మికయము, తద్యారా (గ్రంథ పఠనాఖభిలాప _ విద్యాసముపార్ట 

నాభిలావ ఇనుమడించినవని నొక్కి. చెప్పవచ్చును. 

దీని కంతకు కారణము ఈ వేంకటరమయ్యగారు. పీరు మొదటినుండియుం డిగీలు - బిరుదులు - 

మొదలైన వానిమిాద వ్యామోహపడక నిరంతర మవ్యాజమెన సేవ (గంథాలయోద్యమ మూల 

మునజేసి మన కృతజ్ఞ తకు పాతులై రి. 

ఇట్టి మహామహాుని నన్మానించుటకు (గంథాలయోద్యమముతో నేమియు సంబంధములేని నన్ను 

నిమిత్త మా్యతముగ నియమించుట నా యదృష్టము. 

ఈ భాగ్యము నాకు కలుగుటవల్ల నేను వారికిచేయు గొరవముకంశు నా గౌరవము ఇనువుడించె 

నని భావించుచున్నాను. 

ఈ సర్వాంగ సుందరములగు సన్మాన నంపుటములను ఆంధ్ర ఆంగ్ల భాషల నలరారు వానిని - 

స్యుపసిద్ధ కవుల, పండితుల, పరిశోధకుల రచనలచే నొప్పారు వానిని - ఈ (గ్రంథాల యోద్దారకు 

నకు సమర్పించు సదవకాశమున కెంతయు వ్యాష్టుడనగుచు మో పరమున వారికి నమర్పించు 
కొనుచున్నా ను” 

అంతట (శ్రీ అయ్యంకి వేంకట రమణయ్యగారికి పూలహారముతో (శ్రీ రెడ్డిగారు ఆంధ్ర - 
ఆంగ్ల సన్మాన సంచికలను సమర్పించిరి. 
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ఇతర్ ఉపన్యాసములు 

శ్రీమారేపల్లి రామచ౦ ద్రశాస్త్రిగారు 

అటు విమ్మాట (శీ మాశేపల్లి రామచందశా క్ర్రిగారు కరతాళధ్యనులు చలెరేగుచుండ నిలబడి 

(శ్రీ వేంకట రమణయ్యగారిని గురించి గంభీర వాక్కుల నిట్లుపన్యసించిరి:- 

“శెలుగు వారిలో ఒకరిగుణమును మరియొకరు మెచ్చుకొని, వారిలో వారిని నైకితీసికొనివచ్చుట 

అరుదు. అట్టి సందర్భమున చేడు (శ్రీ) వేంకట రమణయ్యగారికి మనమందరమును వకాభిప్రాయు 
లమై నన్నానము చేయుట (గంథాలయోద్యమ చరిత్రలో సువర్ణాక్షరములతో (వొయదగిన సుది 
నము. ఆం(ధ చేశమున (గంధాలయోద్యమము రెండుభాగములుగా నిభ జింపవచ్చును, ఒకటి వ్య 

(పథాన మైన (గంథాలయోద్య మము - రెండు సంఘ (పథానమైన (గంథాలయోాద్యమము, వ్యక్తి 

(పథానమైన (గంధాలయోద్యమమునకు కీ రిశేములు మంతెన నారాయణమూర్తి పంతులుగారు 
(విశాఖపట్నం) ముఖ్యులు, సంఘ్మ పథాన మైన (గంథాలయోద్య మమునకు శ్రి అయ్యంకి వేంకట 

రమణయ్య పంతులుగారు పితామహులు, (శీవారి కృషీ.ఫలితముగనే ఆంధ చేశమున రెండువేలకు 

పైగా (గంథాలయములు "వెలసినవి, పీరిసేవా ఫలితముగనే, వారికంబు వయస్సుచే మేమందరము 

పెద్దవారమయినప్పటికిసి, పంతులుగారిని (గ్రంథాలయోద్యమ నాయకులుగ ఆంగీకరించినాము. 

వారు విశ్వవిద్యాలయమున పట్టభ (దులు గాక పోయినను (గంధాలయోద్యమ సేవాసామాజ్య 

పట్టభ(దులు, ఇట్టి ఘునులగు వారిని నన్మానించుకెంతయు తగియున్నది. ఇకముందుగూడ ఇనోధి 
కముగ (గ్రంథాలయ సేవచేయు నిమిత్తము భగవంతుడు (శ్రీవారికి ఆయురారోగ్య ఐశ్వర్యములను 

(వసాదించుగాత, 

బొడ్డపాటి శేతాబాయమ్మగారు 
తరువాత (శ్రీమతి బొడ్డపాటి వీశాబాయమ్నగారు (శీ వేంకట రమణయ్యగారు (స్రీ లయెడ జ్ఞునాభి 

వృద్ధికై ఎట్లు పొటుపడిరో 'అెల్పుచు, “వారికీ మహోత్సవము జరుగుట నా కెంతేయు ముదావహ 
మైన విషయమనిియు (స్ర్రీలందరి తరఫ్టున వారికి అభినందనములను ెల్పుచున్నాననియు శల 
వ్చ్చిర 

బొడ్డుపల్లి బాలాత్రిపుర సుందరమ్మగారు 

(గంథాలయోద్యమముననశై (శ్రీవారు నిరంతరముగా చేసిన సేవా ధురంధరత్యమునుగూర్చి వర్షించిరి, 

చెరుకువాడ వేంకటనరసింహంగారు 

పిమ్మట. (శ్రీ) చెరుకువాడ వేంకటనరసింవాంగారు (ప్రనంగించుచు. “(శ్రీ చేంకటరమణయ్యగారు 
విశ్వ విద్యాలయంచారు (త ద్ద వహించి (ప్రచారం చేయవలసిన యుద్యమమును చేపట్టి, కడు (పశంన 
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సీయముగ బనిచేసిరి. (శ్రీవారికి డిగ్రీలమిోాద ఛ్యామోాహాము లేదు _ ఉదోంగములమోద మోవాము 

లేదు. నిష్క_లంకమైన సేవ - నిరాడంబరమైన జీవనము - నిశ్చలమైన మనోై ర్యము - కార 

దీక్ష - వీరికి బెట్టని సొము నలు = నేటికి వారి సేవను (ప్రజలు గుర్తించి ఆంధ బేశీయులేగాక ఆంఖే 

తరులుగూడ నందేశములను బంపి గౌరవించుట ఎంతీయు ముదావవానీయ మైన విషయము. కాని 

పరి సేవెత్క్బృష్ట్య్రమును ఆంధ విశ్వవిద్యాలయము వారు గుర్తించి ఏీరకేజేని బికుదమును నమ 

రించి నారు గర వమును దెచ్చుకొనుట ఉచితము; ఈ బిరుదు నిచ్చుటచే (శ్రీ) వేంకటరమ 

అయ్యగారి గౌరవ మర్యాదలు ఇనుమడించవ్ర; కాని విశ్యవిద్యాలయమువా రే గొరవమును గడించు 

కొన్న చారగుదురు; వారి విధ్యు క్త ధర మును నెరవేర్చిన వారగుదు. అట్టి మహో సేవకులను 

సన్మానించిన చొ యువకులకు ఉ త్పాహజనక ముగనుండి స త్మా-ర్యాచరణకు గడంగుటకు వీలుగా 

నుండును” అని చెప్పిరి. 

ఈదరవెంకటోవుగారు 

వెంక(టామ అండుకో (పొవై )టరుగారగు (క్రీ) ఈదర వెంకటావు పంతులుగారు మాట్లాడుచు 
వారికిని (శ్రీ పంతులుగారికిని గత ఇరువదిమైదు సంవత్సరములనుండియు పరిచయమున్నను పంతులు 
గారు యింతేసేవశేయుచున్న ట్లు నాకు తెలియనే తెలియదనియు, నేడు చేశముయొక్క- నలుమూలల 

నుండి ఇన్ని సందేశములు - ఇన్ని (పసంశా వాక్యములు = వినగానే నేను ఆశ్చర్యపడి ఆనంద 

సాగరమున ఓలలాడితిన నియు (శీ పంతులుగారు మిక్కిలి ధన్యాత్మ్నులనియు లా వా(కుచ్చిరి 

యస్. బి సచ్చిదానం౦ందం౦గారు 

తరువాత ఆంధ విశ్వవిద్యాలయ (గంధభాండాగారి యన్. బి, సచ్చిదానందంగారు మాట్లాడుచు, 

చేశమునందు విజ్ఞాభివృద్ధిని వ్యాపింప'జేయుటయందును, సభ్యతను వెలయింపజేయుట యందును 

(శి 'వేంకటరమణయ్యగారు దోహదమును కల్పీంచిరని చెప్పిరి. పీరిసీవ "కేవల మాం(ధ'చేశము 

నంచేగాక అఖలభారతమునను గుర్తింపబడి గారవింపబడినది, ప్పు మన యాంభులలో బుప్పుట 

ఆంధుల యదృష్టము అనియు నుడివిరి. 

ఏ. యస్. ముద్దుకృష్ణయ్యగారు 

పిమ్మట పుదుకో-ట (గంథాలయ సంఘ కార్యదర్శి (నీ ముద్దుకృష్ణయ్యగారు మాట్లాడిరి. 

(భీ వేకటరమణయ్యగారిని గౌరవించిన మహోత్సవ సమయమున తానీ సభలో పాల్గొనుట తన 
కత్యం తాస్లోదకర మైన విషయమనియు, (శ్రీ వేంకట రమణయ్యగారికిని వారికిని ఇరువదియైదు 
సంవత్సర ములనుండి పరిచయ మున్నదనియు, (శీవారి కార్యదీక్ష, అనన్య సామాన్యమైనదనియు 
నుడివి, వారిసేవ నుగ్గడించిర. 1927 సంవత్సరమున మృ దానునగరమున అఖలభారత (గ్రంథాలయ 

సభను నమా వేశపరచవలసిందిగా తాము మ్మ దాసు విశ్వవిద్యాలయ (గ్రంథ భాండాగారి ఎస్. ఆర్. 

రంగనాధంగారికి ఉత్తరం (బాయగా, తాము సమా వేశపరుపజూలమని (పత్యుత్త ర ముసంగిరనియు = 

(శ్రీ రంగనాధంగారు సమా వేశపరుపజాలని సభను (శ్రీ వేంకటరమణయ్యగారు చెల దినములు 
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ఈ అయ్యంకి పంకిదరమణయ్వగారి సన్వాన సంచికి 
న. న! We 

ముందుగా వచ్చి మ్మచాసునందు - తిష్ట వేసికొని కూర్చుండి సాధించి దిగ్యిజయనుగా జరిపించి ' 

రనియు, ఆనభ ఫలితముగ (శ్రీ వేంకటరమణయ్యగారు. మద్రాసు (గంథాలయ సంధుమును 
స్థాపించి, శె వ్, కృష్ట స్వామి అయ్యరుగారు, రంగనాధంగాప మున్నగువారు (గ్రంధాలయాద్యమ 

నాయకులుగా తయారగుటకు కారకులై రనియు శలవిచ్చిరి, 

పుచ్చా వేంకటాామయ్యగారు 

.  (ద్రకృకి ఇండియన్ నాచురోపాత్ పత్రికల నంపాదకులు (శ్రీ పుచ్చా వెంక(టామయ్యగారు 
మాట్లాడుచూ, (డీ వెంకటరమణయ్యగారి కార్యదీక్ష ఎంతయు ముచ్చుకిొనదగినదనియు, ఏ పని' 

నైన మొదలుపెట్టి, దానిని తుదముట్టునట్లొనర్ని కృతకృత్యులగుటయందు (థీవారికి అనమాన' 
మైన (పద్ద కలదనియు, ఒక వేళ కార ్ రసాఫల్యము నొందశపోయినను, మనో వ్యధను 'జెందక్ =' 

సహజ (ధైర్యమును వీడక, ధర్మనిర్వహణమునం టే దీక్ష వహించు ఆదర్శంపు వ్య క్రియనియు, 

నుడివిరి- వీరికి అనాధ స్రీ లన్నను, విద్యావిపీనులగు (స్ర్రీలన్నను ఎక్కువ జాలియనియు, అట్టి 

(ప్రీలనేకులను ఏకు స్వయముగ పోషించి విద్యాదానముజేసి పై కి కెచ్చిరనియు శలవిచ్చిరి.. 

చెన్నుభొట్ల భానుమూ ర్తి గారు 

పిమ్మట (శ్రీ చెస్నుభొట్ల భానుమూర్తి బి, ఏ. ఎల్. టి. గారు (పశంసించుచు, బాల్య మునుండియు 
ఎన్ని అడ్డంకులు వచ్చినను రమణయ్యగా రు పతికా పఠనమును (గంథాలయ స్థెపనమునందును 
కడు దీక్ష వహించిరనియు, చిన్ననాడు కుర్రవాని కే విద్యయం దభిరుచి యుండునట్లు పొడసూవు 
నేని దానినే యభివృద్ధిపరచునట్లు గురువులను తల్లిదం[డులను (పో త్సాహపరుపవలెననియు అపుడే 
'వేయిమంది వెంకట రమణయ్యలు బయలు జేరి స్వాతం క్యెచ్చతో చదేశసేవా బద్ధక ంకొణు లయ్యెద 

రనియు నుడివిరి. 

మామిడిపూడి వేంక టరంగయ్యగారు 

తదుపరి (శీ మామిడిపూడి 'వేంకటరంగయ్యగారు పంతులుగారి అఖండసేవా వీక్షనుగురించి మరీ 
మరీ (పశంసించుచు (గంథాలయోద్యమ సామాట్ అను ఏకుదము నిచ్చిరి, 

గొరైపాటి వెంకటసుబ్బయ్యగారు, అబ్బరాజు వేంకట హానుమంత రావుగారు, 

ఏన్నకోట వేంకటరత్న శర్మగారు, దంటు (బ్రునివానళర్మగారు, తంగిరాల రాధాకృషమూ రి గారు 
మొదలగువారందూు (క్రీ) పంతులుగారి (గంథాలయోద్యమ సేవా వతమునుగూార్సి శ్రాఘించిర, 
అటుపిమ్మట (గంథాలయోాద్దారక (గంథాలయ కొ స్త్రవిశారద డీ అయ్యంకి "వేంకట రమణయ్య 
గార సభలో కరతాళ ధ్వనులు చెలశేగుచుండగా లేచి వినయ విన్నమభావములలో ఇట్లు విన్న 
ఏంచిరి, 

Rares 



సన్మాన సంపుటముల నందుకొన్న పిమ్మట 

(గ్రంథాలయోద్దార క, (గ్రంథాలయ పితామహ, (గ్రంథాలయ శాస్త్ర విశారద 

శ్రీఅయ్య ౦కి వెంకటరనుణయ్యాగారు 
ఇట్లు చె ప్పి ది ;- 

ఆంధ బేశ (గ్రంఖాలయోద్యమమునకు, బీజములను నాటి “పెంచి పోవించినట్టి అసంఖ్యాకులగు 

(గంథాలయోద్యమ సేవకు లందరి పక్షమున ఈ సన్మాన సంచికల నందుకొనుచున్నాను. = 

తాము బాగై తము తోడినారలను బాగుచేయవలెనను మనువ్యు స్వభావమున నాటియున్న 
త్మీవమగు వాంఛయీ (గంథాలయోద్యమమునకు (వేరణము. ఈ యుద్యమ  (పచార 
కులు కోరుఫలము తవుకును తెమ తోడి వారికిని జ్ఞానాభివృద్ధివలన పొంచెడు ఆనందమేను. ఈ 
యుద్యమమును పురికొల్ను మహాోశ క్రి (ప్రపంచాభివృద్ధికాఅకు అప్పుడప్పుడు ఆవిర్భవించు మహో 

ద్యమములను పాదుకొొలిపి వారికి జీవసల్యేములను గల్సించు ఈశ్వర (చరిత శ_క్టియె. ఈ యుద్యమ 

(పచారకులు "తాము ఈశ్వర (చేకతులమనియు, ఈశ్వరోద్దిష్ట కార్యములను "తాము నెర వేర్చు 

చున్నామనియును దృఢతర భ_క్షపూరితులై యున్నారు. ఈ యుద్యమము వ్రతర ఉద్యమములవలె 

మూరాడునాళ్ళ ముచ్చటతో బోవునది గాదు. ఇది నాయకుల యధినమందున్న యుద్యమమును గాదు, 
(గంథాలయములు తాత్కా_లికముగ (పారంభించి, న్యల్బ్పకాలము జరిపి తిరిగి మూయబడునవి 
గావు. వానియందు సంవత్సరము పొడుగ్గునను పని. జరుగు చుండును, నవ్యోత్చాహ పూరితులై న 
యువకులే ఈ యుద్యమమునకు మూలకారక్ష్కులె యున్నారు, 

(గ్రంథాల యోద్యమము నలంకరించిన వేలకొలది సేవకులలో నే నొక పరమాణువును, అట్టి నాకు 
ఈ మహా త్తే రమయిన సన్మానమును 'జేసినందులకు మిక్కిలి కృతేజ్ఞ డను, ఇంకను ఎక్కువ సేవ 
జేయు భాగ్యమబ్బు నటుల పరమేశ్వరు డను గహీంచుగావుత.” + 

అంతటితో 18 వ లేదీ సాయంత కార్యక్రమము ముగిసినది. 

ర30డవదినము 

14 వ లేదీ ఉదయమునను, మధ్యాహ్నమునను [గంథాలయ సేవక మహాసమా వేశము సాగింప 
బడినది. అధ్యక్షులు రాజాలక పోవుటచే ఆంధ విశ్వవిద్యాలయ (గంథ భాండాగారి శ్రీ ఎస్, బి. 

సచ్చిదానందం బి. ఏ. గారు అధ్య క్షతేవహీంచిరి. ఈ రోజు కార్యక మమందు (గంథాల యోద్యమ 

శాన విశారదులగు పెక్కుమంది వ్యాసములను జదివి చర్చలను జరిపిరి, 
చదివిన వ్యానములందు కొన్ని ఈ (కింద వివరింపబడినవి : 

le (గ్రంథాలయ పాలనమునందలి లోపములు - వానిని నివారించు నూర్షములు 

(న్ ప్, లత్రీనారాయణగారు యం, వ, 

౨3 



9, చదువరులలో గల తరగతులు _ వారిక్ సహాయము చేయదగు మార్లములు 

శీ యస్, శేషగిరిరావుగారు, ఫ్ర యన్ రె, డిప్. యల్, యస్ * 

వ్ ఆంధ దేశమున గల (గామ (గంభాలయములు 

డీ కుకుమళ్ళ రామచం దరానుగారు, ఎం. ఏ, వి. ఎల్ 

4, (గంథాలయోాద్యమ మందలి వివిధ విషయములను గూర్చి ఈ (కిందివారు ఉపన్యసించిరి ; 

పాతూరి నాగభూపణంగారు 

వ్ కొండా రెడ్డిగారు, చ వ, 

"వేదాంతకవీగారు 

వి, వెంకటరత్నంగారు 

మందలస రి, ఉ'పేంద్రశర్మగారు యం, ఏ. 

వావిలాల గోపాలకృష్ణయ్య గారు 

డోర్న కల్లునుండి విచ్చేసిన రెవరెండు శె. జె. జి. సుందరంగారు వయోజనవిద్యనుగూర్చి పటము 
లతో ఉత్తేజకరమైన ఉపన్యాసముల నిచ్చిరిం 

(గంథాలయోద్యమము లా వ యోజనపిద్యలనుగూర్చి శ్రి గాడిచెర్ల హరిసర్యో _్రిమరావుగారు 

మ్యాజిక్కు- లాంతేకు ఉనన్యాననముల నిచ్చిరి. (పాొఫెసరు యం, వేంకటరంగయ్యగారు అధ్యక్షత 

వహించిరి, 

వినోదములు 

12-18 లేదీ ర్మాతులయందు. (పతినిధులకును, (పేక్షకులకును వినోదార్థము టవునుహాలునందు 
సంగీత కచ్చేరీలు, నాటికా (పదర్శనములు జరిగాను, మొదటి దినమున జయఫుర సంస్థానాధీశ్వరులు 
(శ్రి విక్రమ'టేవవర్నగారును, రెండవ దినమున కె. వి, గోపాలస్వామిగారు. (విశ్వవిద్యాలయ 
రిజిప్ట్రారును అధ్వత్షత వహించఛిరె, పాందూ కా లేజిలో ఉంటరు తరగతి విద్యార్థిని (శ్రీమణి 

కె. నగోజినీచేవిగారి గానము అందరి చేతను మెప్పువడసినది. 

వందన సమర్పణ రెండవ దిన కార్య[కమముగూడ ముగిసినది. 



అయ్య౦కి వేంకట రవముణయ్య గారికి 
సన్మాన సంపుట (ప్రదాన మహోత్సవమునకు 

పంపినస౦ దెశములు 

సభ జయ్యపదముగ జరుగుగాక యని ఆకాంక్రించుచు పంపబడిన సంచేశములలో 

కొన్నింటిని ఈ (కింద వివరించుచున్నాము క 

మా రాజ్యమున (గంథాలయోద్యమ (ప్రతిభ్రాపకులు 
పంజాబు రాస) మున (గ(ంథాలయోద్య మ (పతిగ్రాపకులుగన్యు మార్చదర్శకులుగను శ్రీ అయ్యంకి "వేంకట 

రమణయ్య గారు పంజాబునందు పరిచయులై రన్న చో ఆందు అత్యు క్స్ ఎంతమా తమును లేదు. 1929 సంవత్సరం 
'కెష్టమను దినములలో డాక్టిరు పి, సి. శే గారి ఆధ్యక్షత। కింద సమావేశమైన 'ససప్తమ అఖిల భారత (గంథాలయ 
సభను లాహోరు నగరమున సమకూర్చుటకు వారు బెజవాడనుండి వచ్చిరి. ఆ 'సభయును (పదర్శనమును జయ పడ 
ముగా జరుగుటకు శ్రీ వేంకటరమణయ్య గారి కార్యదీక్షయే ముఖ్య కారణము. అందుకు పంజాబు దేశస్థులమైన 
మేమ వారియెడల మిక్కిలి కృతష్టాలము, భారతదేశమున (గ ౦థాలయోద్య మ సేవకులుగా వారికి అ|గస్థానము కలదని 
గుర్తించుటకు మేము ఎన్నడును వెనుదీయము. నామట్టుకు నేను నిజమైన (గంథాలయ భావమును వారియందు సర్వదా 
దర్శించుచుంటిని. సుప్రసిద్ధ (గంథాలయ సేవకులుగన్కు అఖిల భారత (గ(ంథాలయ సంఘ (పథాన కార్యదర్శినను 
నూతన భఛావములతో నూతనోద్య మమునకు నిత్యసంసిద్ధులునను వారిని ఎవ్వరును విస్మరింపజాలరు, అట్టి “రమణయ్య”లు 
(పతి రాష్ట్ర్రమయునకు లఖింపవలయునని "నేను దైవమును (పార్థింతును, 

లాహోర్, శాంతారాం భాటియా, 

సంపాదకులు : “మాడరన్ లై బేరియన్” 

(పంజాబురాష్ట్ర్రి గంథాలయసంభఘ పక్షమున (బకటింపబడు ప తిక) 

సహజమైన ప్రవృద్ధి 
“ఆంధ దేశము నందలి [గామముఐలో "సహజముగా వృస్ధిపాందు చున్న (గం థాలయోద్యమము - దీస్సకాల 

ముగా వచ్చు సామాజిక జీవితమును నిలబెట్టుటకున్సు జాతీయ భావములను ఫునరుద్దీ పమ శావించుటకును ఉద్దేశింప 
బడినదని నిస్పందేహముగా చెప్పవచ్చును,” 

భోగరాజు పట్టాభి ఫీశారామయ $ 

“వృ త్తిగాగలవారిని లజ్జితులనుగా జేయును” 
“వృ తగా (గంథాలయములతో సంబంధంగలవారిని గూడ లజ్ఞతుల గావింపగల వ్య క్తి శ్రీ "వేంకట 

రమణయ్య గారు యు వృత్తిలో నుండువారికది భు క్రిసాధనమగుటచే గాబోలు - ఆయనకుగల వుత్స్చాహంలో కొంచెమైన 
మనము | పదర్శింపలేకబోవుట * అట్టి మనబోంట్లకు వారి సహాచర్యము అత్యంతావళ్యకమని చెప్పనక్క_రలేదు,” 

యం. ఓ. థావన్, 
కై(చేరియన్్స్ మద్రాసు యూనివర్శిటీ లె(బరీ. 

Cyt 



శ్రీ అయ్యంకి వేంకటరమణయ్యగారి సన్మాన సంచిక 

పనికిముందు : పదవులకు వెనుక 
1914 వ సం॥లో విజయవాడలో శీ) చిలకమ ల లక్ష్మీనరసింవా కవిగారి యాజమౌన్యమున (గంథాలయో 

సథ జరిగింది. ఆలమూరునుండి “*ోసరస్వతీపు సక భాండాగారము” తరఫ్టున నేను ఆ సభకు (ప్రతినిధిగా వెళ్ళినాను, 
ఆప్పుడే అయ్యంకి చేంకటర మణయ్య గారితో నాకు (ప్రధమ పరిచయము, అప్పటికే అయ్యంకివారు (గం థాలయోద్య 
వముమున ఆధ వ్రర్యమువహించి ఆరి తేరిన దిట్ట... +౪. చే నప్పటికి న్మూ_లం సెనలు చదువుచున్న విద్యార్థిని. ఇదివర కెన్న డును 
ఉపన్య్యాసవేదిక నెక్క_ని నన్ను అనాటి సభలో (పోళ్సహిం-చి మాట్లాడవలసిన విషయమ్యు | పసంగింపవలసిన విధము 
ఈ అంశములు ముందుగా తెలియ చెప్పి యుపచ్యాసమునశై గజ్జె నెక్క_ంచి భయము తీర్చినారు. నావలెన ఎంత 

మందియో విద్యాజ్థలను అయ్యంకివారు (గగథాలయోద్యమమున గడ్జెనెక్కించి, భయముతీరిచి, 
యుద్యమాభిమానులుగా తయారుచేసినారు. ..... = *= === ముందుకొచ్చి నా కపదవి కావాలని 
ఎన్నడూ (పాకులాడు గోరికలేదు. ఎక్కడచూచినా, తనపని మందహాసముతో చేసికొనిపోవడ"మే 
గాని అధికార పదవులకోనము 'దేవ్రళ్ళాడుట "లేదు. పనికిముందు పదవ్రలకు నెనుక _ వీరి జీవిత 
ములో నా యనుభవము. అంధ దేశములో (గథాలయోద్యమము పల్లైలలోకూడ (పాకుటకు 
ముఖ్య హేతువు “నా బొంది యేయసని” 'రాతింబవళ్ళు జోలి చంకను వేసిఫొని ోర మణయ్య”గారి వంటి 
నిరాడంబర సేవకుడొకడున్నాడు కనుకనే జానపదములలోగూడ, ఊరూరా (గంథాలయములే 
వెలసినవి. అయ్యంకి వారు సంచార (గంభాలయ మేను. 

ఆలమూారు, నరసింహాదేవర సత్యనారాయణ, 
(_పెసిజెంటు ఆలమూరు కో-ఆపశేటివ్ రూరల్ బ్యాంక్ లిమికెడ్. 

కర్మయోగి 
శీ ఆయ్యంశి వేంకటరమణయ్య పంతులుగారిని వారి వాల్యమునుం-చీ ఎరుగుదును, వారు నిజమైన కర్మయోగి :. . 

“వేంకట రమణయ్య పంతులుగారు కేవలముత్సావాపరులు మా, తమవేశాక కార్యదీక్ష, సమగ్లత్క వారి కమరి యుండుటచేతనే 
(గంథాలయోద్యమము దేశములో విజయము గాంచినది. వారు 'స్వయమున కార్యముల నిర్వహీంచుకేగాక ఇతరులను 
కార్యములకు పేరేపించుళీ కి కూడ వారికిమెండు, వారి చురుకుదనము, చిరునవ్వు, వారి సహచరుల 

మాంద్య మునకు మందయి కార్య కారులనుగా జేయును. ఇది నాయకుల ముఖ్యలశక్ష ణములలో నొకటి, 

గుంటూరు, వున్నవ లక్షీ నారాయణ పంతులు, 

శక్రపరుషులు 

అయ్యంకి "వేంకట రమణయ్య పంతులవారితో నాకు సుమారు పావు శతాబ్బమునుండియు పరిచయము కలదు, 
భారతవసష్ట ము నందుండిన (పాచీన పుస్తక భాండాగారములను గుటించిన కధలుగూవ మానీపోయిన బహు సంవత్సరము 
లకు తరువాతే, భారతీయులు (గంథాలయ కద్దమునునాడ మరచిన "కాలమున్న మజల (గంథౌలయ శోకమును ఆంధ 
దేశమున నారంభఖించిన 'శకవ్రురుసులిని వీకని వెప్పనొప్పును. 
గుంటూరు, కాళీ కృప్లాణా రులు, శతావధాని 

స్థాపకులు : నిర్వాహక శిరోమణులు 
Cn ౫ వారి స్నేవాపా( తత సవహాజో తావామ్ము కార్యదీక్ష, నిజ్ఞాననిరత్కి నన్న త్యంఠేము నాకర్ణి ౦చినవి. 

లిక యుద్యమమును జిరకాలము సాగించు భాగ్యముగూడ బొందగబ్దుట లోకములో నరుదు. 
DE, 



సందేశములు 

శ్రీ వేంకట రమణయ్య శారు ఆం|భదేశేములోని (గంథాలయోద్యమమునకు స్థాపకులు మా(తమేగాక్క నిర్వాహక 
నాయక శిరోమణులుగూడనై యున్నారు, ఈ నాడాంధ దేశమున నన్ని(గంథాలయములు వెలయుటకును 

ఈరీతి నుద్యమను వృద్ధిపొందుటకును నానే ముఖ్యకారణమని చెప్పక తప్పదు. ఇట్టి దేశారాధకుల 
సేవను గుర్చించుట డేశీయులవిధి, - 

ఇది కవిత్యంకాదు నిజము 

“విధ్యావిహీనులంకే ఆయన హృదయం ఎంతో కరిగిపోతుంది. అట్టివారి విద్యకై ఆయన యెంతో (శద్ధ 
తీసికొని (శ్రమపడతాడు. డబ్బు ఎంతఇస్తాడో ఇండోకంటివాడికి తెలియదు. నేనుగూడా డబ్బు ఇవ్వటం చూడలేదు, 
విద్యసంపాదించి స్వతం(తులైనవారు చూసే కృతజ్ఞతవల్ల మాతే ఊహిస్తాను, 

ఏ ఫ్రుస్తకమన్నాా అచ్చుకాకుండా మానీపోవటం ఆయనకు ఇస్ట్రములేదు. ఆది ఆయనకు వ్యసనము. మంచి 
వ్యసనమే అనుకోండి. ఈ వ్యసనములో ఆయన ఎంతోడబ్బును ఖర్చుచేసి గాడని నాకు తెలుసు, ఆభివృద్దిపొందదగినవారిని 

ఆయన పసిపట్టి తెలుసుకుంటాడు. ఆయన చేసే (పోళ్సాహమువలన రాళ్ళు, సానలు తీరినజూతి రత్నాలు 
అన్రకవి, ఇది కవిత్వంకాదు. నిజము, 

వారి ఇల్లు జక సరస్వతీ మందిరము. దినములు "నెలలు ఆ పఫుస్తకాలుచూస్తూూ చదువుతూ గడుపుకోవచ్చును. 
అచ్చట అన్నిరకాల ప్ర _స్టకాలు వుంటవి, ఆయనకి సరస్వతీవూజ అంటే ఏమిటో బాగా తెలుసునల్లే వుంది, 

పుచ్చా "వెంక (టామయ్య- 

ఎడిటర్ “పకృతి” “ఇండియన్ సేచురోపాత్” 

ధంతలూరు అ గహారం. 

“పజాసీకంలో విశ్వాసమును కల్పించును” 

“గంథాలయోద్య మమునకు ఉత్పత్తి థొనమైన బెజవాడ పట్టణమే భవివ్యుత్తులో ఇతరులకు (పోత్సావా 
ముసగుటకును” | పజానీకంలో విశ్వాసమును కల్పించుటకును వుపకరించగలదు, 

ఆర్, జనార్లననాయుడు 

లై ₹చేరియన్, కనిమరా (గంథాలయం, మ్రాను. 

“శాశ్వతశ్ఞావక చిహ్నము” 
జు మః 

“ఆయన కావించిన కెసి. శాశ్వతమైన జ్ఞాపక చీివ్నామును నిర్మించుటకు తగినది,” 

సర్ సి, వి. రామన్. 
మై అడ అర ¢ ఉదా త్త ఫల(పదము 

ఆంగ ధడేళ (గంథాలయోద్య మము కార్య నిర్వాహకుల ఉత్స్నావా (కద్దు ఫలితముగ్యా సాంఘిక జీవితమునకు 
(గ(ంథాలయముశు కేం దముగావించు విధానమును మనకు | పదర్శించినది. సంస్కృతికిని సౌవోసర్టమునకు (గంథాలయమే 
శేం| దము, సహాకార కృషివలన (పజలకు సమకూరు (పయోజనముబను చూపి (గంథాలయ 'సంస్థమాన్యతను గడించినది, 
(పభుత్వ సహాయములే కుండను, బై టనుండి విజ్ఞులను ఆహ్మానించకుండను స్థానిక కార్య నిర్వావాకుల క్చెషివల్లనే 
(గంథాలయోద్య మము ఉదాత్త ఫల[ పదమైనది. 

యన్, యన్. ఫెరాంని వం, వ, 
(సోషియాలజీ (పొసెసర్ బాంబే విశ్వవిద్యాలయం) 

De 



(గ౦ంథాలయోద్యమ మూలక౦0దము 

ఆంధ దేశ (గంథాలయోాద్య మమునకు బెజవాడ మూలకందముగా నున్నది. 

మె Gh సు 
చ వంకట రమణి, చి నీ బ్ యల్, 

అఖిల భారతమునకు బెజవాడయ ఆదర్శము 

(గంథాలయోద్య మమునకు ఉప్పే ప్పి నొసగు కేం దముగా అఖిలభారతమును బెజవాడ దిక్కుచూడక తప్పుదు. 

(గంథాలయోద్య మ (పయోజనము చెజవాడ యందే కొంతవరకు సాధింపబడినది. 

రైట్ ఆన, (క్ర్రీనివాసశా స్రీ. 

ఆరితేరిన సేవకుడు 

చిరకాలమునుండి (గం థాలయోద్య మమున ఆరితేరిన సేవకుడు శ్రీ రమణయ్య గారు. 

నర్ టి, వి, కృష్ణమాచారి, 

(దివాన్ - బరోడా సంస్థానము, 

రెండు నదులు 

కొంతకాలము కితేము చేను మైనూరు సంస్థానమున నందికొండలలో పర్యటించితిని, అక్కడ కండు నంది 

వి(గహాములు కలవు - (పతి వి(గవాము నుండయు రండు నదులు (పవహీం చుచుండునని స్టలక్టైలు చెప్పిరి. అందొకటి 

ఆం| భదేశమునందునుు మరియుకటి తమిళ డేశమునందును (పవహీంచుచున్న ఉభయ పినాకినులని వారివలన తెలిసి 

కొంటిని. ఆనంది ద్వయము ఏక మైనట్లు ఊహించిన ఆ రూపమే (క్రీ అయ్యంకి వేంకట రవోణయ్యగారి (గంథాలయ 

సేవకా స్వరూపముగా భావించవచ్చును, 

మ(దాన్సు రావుసాహెబ్ యన్, ఆర్, రంగనాథన్, 
(కై శేకయన్స్ మ్శదాసు యూనివర్శిటి లై (బరీ) 

వినుగెబుగని సేవకుడు 
శ్రీ అయ్యంకి 'బేంకట రమణయ్య ారివంటి విసుగెబుగని సేవకుడు మనకు లభించుట మన మహాదృష్టము. 

1914 లో అంధ దేశ (గంథాలయసంఘుము నిర్మితమగుటకు వారే కారకులు. 'కార్యరూపక మైన వారి ఆదర్శ్భమును 

గహించి (గంథాలయోద్య మమున కృషి చేయుటయే మనవలన చారు వాంఖించునది, ఊదా ర్రెమలగు ఆదర్శములే విజ్ఞాన 

జో నకుల చెలిగింప జూలినపి, 

నూజివీడు యం, ఆర్. అప్పారావు బహదూర్, ఎం. ఏ,. 

ఉయ్యూరు కుమార జమోందారు. 

ఉద్యమమున ఆంధ్ర దేశమే విశేషముగా పురోగమించినది 
(గంథాలయోద్య మమున ఆం| భడేళము అధికముగా స్రరోగమించి తక్కు_వంగల [పాంతములకు మాగ్దదర్శక 

మగుట (పశేంసనీయముగానున్న ది. ఉఊ కమ చేశభక్తుల అవిరశీకృషి మూలముగనే అం(ధడేశమున (గం ధాలయోద్యమము 
జయ పదముగా వి స్పరించుచున్నది. ఉద్యమ సతృలితములు (పత్యక్షగోచరము లగుచున్న వి, దేళశభాహెభివృద్ధికి మిక్కిలి 

దోవాదము కలిగినది, ఆం థరాష్ట్ర9 (చాక్రికిని, స్వ రాజ్యమునకును ఆం| ధులు తమఅ తను (గం థాలయోద్యమ ముఖ 

మున నిదర్శనవూర్యక ముగా రుజువుగానించికి. 

మ (దా సు రావుబహదూరు శే. వి, కృష్ణస్వామి అయ్యరు, 

మ దాసు లై(బరీ ఆసోసియేపన్ -(పెసి డెంటు 

A౮ 



సన్మాన సంచికొ ప్రదానము 

[గంథాలయోద్యమమునకున్ను వయోజన విద్యాపచారమందును 

శీ) రమణయ్యగారే మార్గదర్శకులు 

ఆరంభముకు౦ండియు ఆయన కార్యపరజీవిగా నున్నారు. శెండు దళ్వాములనుండి వారితో నాకు పరిచయ ము 
కలదు. (గంథాలయోద్యమమున నేను ఏమా(తేము కృషి.బేసినను దానికి (పబోధ మొసగినది వారి అవిరళ కార్యదీ క్షా 
పరత్వమే, అఖిలభారత (గ్రంథాలయ సంఘ స్టాపనము వారి కృషిఫలిత మే, వారితో పరిచయ భాగ్యము లభించిన (పతి 

వ్య కిని అకర్షింపగల ఉత్తమ గుణ గరిస్టులు వారు. డి, డబ్ల్యు. జోషి, వి, ఏ, వి టి, 

బౌ ంచాయి మహా రాస్ట్ర్య (గంథాలయసంభ గౌరవ కార్య దర్శి. 

నాకుమిక్కిలిగొరవాదరములుకలవు 

ఆం(ధ దేశమున (గ్రంథా లయోద్య మము వి_స్తరించుటక్కు తద్వారా చేశమంతటను |పాకుటకును మూలకారకు 
లగు శ్రీ రమణయ్య గారియెడల నాకు ఎంతేని గౌరవమును, భక్తియు గలవు, (శామోణ (గంథాలయములద్వారా 

వయోజన విద్యను విస్తరింప చేయుటయే చారు జీవితపరమాద్ధ్థముగా నిర్వహించు చున్నారో, 

ల కో, ఏ. శివరాం, ఎం వ, వీ హెచ్. డిం, 

రాజ్యాంగళా(స్త్ర పండితులు, లక్నో యూనివర్శిటీ 

వారి పేరు గృహములలోనికి ప్రాకినది 
(గంథాలయముబ ద్వారా వయోజన విద్యావ్యా స్రీని గావించు కృషి పట్ట వారు (పదర్శించుచున్న కారో 

త్చాహమును 'కార్యదీక్షయు జగమెబేగిన విహయములు- ఉద్యమ ని ర్వావాకులలో వారిది అగ స్థానమని చెప్పకతప్పదు. 

"పెక్కురు యువక కార్యక ర్రలకు వారు ఆదర్శ పాయులుగా నున్నారు. వారి పేరు (పతి నృహామునకును (_పాకినదని 

చెప్పవచ్చును. వారి కృషిఫలితేముగా ఆం(ధ్ర దేశమున | పభుత్టసహాయ మపేక్షింపకుండ దేవాలయ [గంథాలయములు 

స్థాపితములగుట ఒక విశేపము. డి సు,బహుణుర, ఎం ఎం, 

కొ న్స్ లై చేరితన్, కాకీ హిందూ విశ్వవిద్యాలయము. 

(గ్రంథాలయోద్యమమున “(శ్రీఅయ్యంకి” స్థానము సుప్రతిష్టితము 
శ్రీ వేంకటరమణయ్య గారు తమ జీవితమున అపజయమన్నది ఎరుగరు, ఆ పదము వారి నిఘుంటువున లేవని 

చెప్పవచ్చును. వారు ఉత్పాహపరులగుటయే కాక (పక్కవారికి ఉత్సాహము నెక్కి_ంచుటకు వారు సర్వదా యత్నిం 

తురు. అనగా వారికి కార్యవిఘ్న ము లెన్నడును కలుగవని కాదు, ఆపజయమును నిరాకరించు వారి చి _త్లేవృత్తినే నేను 
' పాటింతును. శ్రీ “అయ్యంకి” అపజయమునకు విరుగుడు మందు, ఆ కుభ లక్షణమే వారికి ఉద్యమమునందు జయ పరం 
పరలను 'సమకూర్సినది. పెక్కు... ఆవరోధములను ఆధిగమించుటకు తోడ్పడినది. ఉద్యమ నిర్వహణమునందు వారి (పతిభ 

నవనవో న్మేపముగా అభివ్య క మగుచుండును, నిస్మా_మ కర్మయే వారి ఏకైక లక్ష్యము, అంస్షమున (పచురింప బడు 

(గంథాలయ పత్రిక దార్టగౌ వారు సార్వ దేశిక మైన సంబంధములను "నెలకొల్పుకొన గట్పరి, (గంథాలయ యా తాదళ 

ములు వారి (పతిభా ఫలితముగా ఉద్య నుమునకు సమకూరిన అఫూర్వ 'స్పష్ట్రాయని వైప్పదగును. అవి (గంథాలయోద్యమ 

మునకు “దండొయా[ త వంటివి. గాడిచెర్ల హరిసర్వోత్తమరావు. 

మ్ (దొ సు ఆంధ దేశ (గంథాలయ సంఘాధ్య ్రులం, 

మార్గదర్శకులు 
(గం థాలయోద్య మమునకు మాగ్దదర్శకులగు శ్రీ అయ్యంకి వేంళటరనుణయ్య గారి యెడల కృతజ్ఞత చూపుట 

మన ధర్మము, వారి క్చసికి సర్వతోముఖ విజయము నాకాంక్షంతును. 

మాసు సి రాజగోపాలాచార్యులు, 

ర్ డా 



శ్రీ అయ్యంకి వేంకటరమణయ్యగారి సన్మాన సంచిక 

శ్రీ రమణయ్యగారివంటి నాయకుడు లభించుట ఆంధ్రజాతి అదృష్టము 
లు 

అఖిలభారత (గ్రంథాలయ మహాసభలో వారిని (ప పథనముగా కలిసికొంటిని. ఉత్సాహావూరితమైన వారి 

వ్య _క్రిత్వము నన్ను మిగుల ఆకర్ష ంచినడి. వారియందు (పచారక దీక్ష యుక్తిపడుచుండినది. వారిని గూర్చి "నేను 
చదివిన దానిని బట్టియు తెలిసిన దానిని బట్టియు ఆంధ్రజాతి ఆదృస్థమువల్ల”నీ అట్టి గాయకుడు లఫిం చినట్లు నిస్పండేహ 

ముగా చెప్పగలను, 

నాగపూరు | వె యం, ములే, 

నాగఫూరు యూనివర్శిటీ |గంథాలయము కై 'బేరియన్ , 

భారతమున ఆంధ్రమే అగ్రగామి 
(గామోణ (గంథాలయములద్య్వారా (పజానీక మున సంస్కృతి విజ్ఞానమును వి 'స్పరింపచేయుటలో భారత 

మున అం(భమే అ(గగామి, 

మె (దౌ సు యన్, యస్ * రాజగోపాలన్, ఎం వు యల్, యల్, ఛ్ 

మో “ఇండియన్ 'లై\బరీ జర్న్షలు” బహు పయోజనకారిగా నున్నది. వారికి నా ధన్య వాదములు. 

నాన్ కింగ్ _- చైనా హో బాంగ్ _ మూన్, 

డైశిక్ట్రర్స్ నేషనల్ సెంటల్ లై బరీ - చైనా 

ఆంధ దేశమున (గ(ంథాలయోద్యమము బహు (పయో జనకరమునను, సమస్థవంతముగను నిర్వహింపబడు 

చున్నట్లా వా పర్యటన కాలమున (గహించితిని, ఆం| ధులు తమ దేశమున (గంథాలయమును ఒకసంస్థగా సరిదిద్దుకొనిరి, 

' బాబు రాజేంద్మపసాద్ 9 

భారత రాష్ట్రపతి 

(గం థాలయోద్యమవ్యా ప్పీవై తమ 1 పొంతములో నారు కావించినకృషి. నాకు తెలియును. మన రాష్ట్ర 

మునకూడ ఉద్యమవ్యా ప్తకి వారు విశేవదోవాదము గావించిరి, బరోడాసంస్థాన (గంథాలయ మహాసభకు వారు 

స్వయముగా హాజరై రి, || 

బరోడా జి, హాచ్, జోషి, 
పరోడా గంథాలయ సంఘౌధ్యక్ష్యలు 

శ్రీ అయ్యంకి "వేంకట రమణయ్య గారితో దడాదాపు వారు (౧౦థాలయోద్య మము (పొరంభఖించీన నాటి 

నుండి "పెక్కుసంవత్పరములుగా నాకు మైతి కలిగినది. వారియెడల నాశంలేని గౌరవ సౌహాగ్షములు కలవు. వారి 
పతివ్యకు తగురీతిని ఈ యుర్సవ కార్యక మమును నిర్వావాకులు జయ పదము గావెంపగలరని నమ్ము చున్నాము. 

- వ్ స్యా మిబాబు, 

శ్రీ ఆయ్యంకీ "వేంకట రమణయ్య గారికి చిరాయుస్యమును, సౌఖ్యమును కలుగవ లెననియు, ఉఊర్ప్సవములు జయ 
(పదముగా జరుగవలెననియు ఆకాక్షీంచుచున్నాను, 

మ(దాసు పీ యస్, కుమారస్వామి రాజా. 

కసర్భ్టస్టమచెడి హృతిక్క ధూర్వహుడై నడపె నితడు తొల్లి లవంబున్ 

గర్వం బెజునం డీతని శర్వుడు రక్షించుగాక సకల విధములన్,” 

వఏవిజయనాడ చెళ్లపిళ్ల "వేంకటక్యాస్త్రి, శతావధాని, 

కేం 



ఆఅభినందనవబలకు విషయసూచిక 
వాకు గాల 

ఆశిష్ ; అదిళట్ట నారాయణ దాదు 
పందరత్నాాని వ చర్ల భాహ్య కారళా స్త్రీ 
కభకప్రరుషు లర ఏ "కాశీ కృ ష్టాదార్యులు (శతావధాని) 
“స్థాపకులు - నిర్వాహక కిరోమణులు” : జటావల్లభుల ప్రరుపో తమ్ము ఎం. వీ. 
విజయుడు : జొన్నలగడ్డ సత్యనారాయణమూర్తి ఎం. వ, బి, యల్, 
పరిచయవాక్యములు 2 శ్రీ గోపరాజు (బిహ్మానందం 
(~ంథాలయ విధాత : చేళ పాండ్య సుబ్బారావు 
మంతి సన్మానము : ఆబ్బరాజు వానుమంతరాయళర్శ పాకయాజి 
పరితోవము : మంగివూడి ఫురుపో _తృమళర్మ 
మనుజునకు పసీపాపడు జనకుడగును : శే, వేం. రాఘువ ఆయ్యంగార్కు ఎం. పీ, బి. ఇడి. 
ఆశీర్వచనము వ చెళ్లపిళ్ల వేంకటశా క్రి శతావధాని 
ఆభివందనములు : ఉమర్ అలీషా 
కులాచ్ది చందిరుడు : పండిత దంటు సుబ్బావగధాని 
నా పరిచయము ఏ చెన్ను భొట్ల భానుమూరర్చి బి ఏ; ఎల్. టి, ఎన్, డిం 
(ప్రశంసా పద్యములు : శీ శేసా(ది రమణకవులు 
సన్మాన (పకేంస : కవిరాజ, కవిరత్న చింతపల్లి రామకృన్ణ శాస్త్ర 
చందకళే : ఆచంట రామలింగేశ్వరరావు, బి. ఏ, వి, ఇడి, 
ఆయ్యంకివారి చిన్నవాడు : వి, యల్, శాన్ 
నా పరిచయము : స్ర్రచ్చా వెంక(టామయ్య 
పరిచయవాక్య ములు : నరసింవాదేవర సత్య నారాయణ 
(పళంస : కవిరత్న (ఫీరామ్ వీర(బహ్మాకని 
పరిచయవాక్య్ళములు : చట్ట నరసింహా రావు 
పరిచయాసంపద : తున్ల పాటి గోవగ్గనరావు 
(గంథాలయోద్యమ ఫష్ముడు “డా, గో నెళ్ళ వెంకటేశ్వర్లు ఏ, ఆర్, ఏ, సి, 
అసమానసేవ : తిత్తి బలరామయ్య 
'జేళసేవావతి : కామరాజు వానుమంతరావు 
(పశంస : శ్రీరామ పుస్తక భాండాగారము తణుకు 
(గం థాలయోద్యమము - దివ్యజ్ఞానసమాజము : శ్రీ గోపరాజు జెంకటానందము 
మేధాదాత : అట్లూరి వెంక టఎతమ్మ ' 
ధన్యజీవి ; దుర్భాక కృష్ణయ్య - 
స్వతం్శతజీవి : విద్వాన్ కవితావిళారద సత్యే నారాయణ రాజు 
వీరళ్రాజ : పామ ర్టి వేంకట రముణారాను 
“తత్కర్మ, తదన్నీి” : కాకరపర్తి సత్యనారాయణ 
(పకంస : శతావధాని, భాష పవీణ బూరాడ గున్చే క్వరశా స్రీ 
కిరీటం : జేడాంతకని 

సంలు 

Fs 
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శ్రీ అయ్యంకి వేంకట రమణయ్యగారి సన్మాన సంచికి 

మాపొత్తు : మానేపల్లి రామచం[ద్ర కవి 

అయ్య ంకివారు * కోటమ క్రి చినరఘుపతి 

గురుపీఠము : ఒక మిత్రుడు 

“గురువు శిష్యుణాయొ, శిష్యుడు గురువారం” 
స్వాగతిము : చాలిపర్త్వి ఫీశారామారావు 

పంచరత్నములు : శ్రీ జి. గోపాలరావు 

: వారణాసి వేంకట సుబ్బారాను 

పంచరత్నములు : 'డాక్ట్రిర్ త్ సీతారామస్వామి 

సార్ధకజీవి * భమిడిపాటి అయ్యప్పకా స్త్రీ 

ఆం(ధభడేళ (గంథాలయోద్య భుము యొక్క. (పథమ సంవత్సరములు : అయ్య దేవర కా శేశ్వురరావుపం తులు 

కర్మయోగి : వున్న వ లక్షీ శ్రినారాయణ పంతుబు 

ఆశీన్సు * చిలకమర్తి లమ్ష్మీనరసింవాం 

సంజేళము : బెజవాడ రామచం(దాకెడ్డ్ 

ఆభినందనము : కందుకూరి రామభ దరావు 

(పశంస : వేగేశన నూరపరాజు 

మా మి(కుడు : శీ పరమవాంస వాసుదేవానంద సరస్వతీ సామి 

పరిచయ వాక్యములు వ; పెద్శ పోలు సూర్య నారాయణ 

పరిచయము | క్రో చెం, రెం చా, న. శర్మ 

/1 జ్ఞా ర క (గంథాలయాల జాన్ ది ఇ పీసు : ఆవటపల్లి నారాయణరావు 

ఫురుపో తముడు : కవయితీమణి గుడిపూడి ఇందుమతీబేవి 
(గంథాలయోద్లారక : నిడదవోలు "బేంక[టావు 

మేలు బంతి : మంగిఫూడి 'నేంకటళర్మ 

“భావస్టిరాణి జననాంతక సౌవ్బాదాని” : 

సారస్వతోపాసకుడు : వెల్లంకి కృవ్ణమూ ర్ 
యం వాం జాని 

(పకీంస : నందిరాజు చలపతిరావు 

అభినందన ష్మతిక : 

ఆశీర(చన పద్యపంచకి ము 3 

రాయ (వోలు సుప్యావావు 

బలాల వుట అలయ 

౧౦౦ 

౧౧౧ 

౧౨౩ 

౧౨౭ 

౧౩౧ 

౧౩౪ 



అభినందనములు 



ఆశీషవొం 
ల్లో, అయ్యంకి వేజ్కట్రమణః 

సత్యవా కండి తా గణీః 
వదాన్యః సద్గంథగోప్తా 

జీయా దాచంద్రతారకమ్. 
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వో 

త్న 

కళ్ల 

ఫు 

వ్ 

పంచరత్నాని 

అయ్యంక్యన్వయద్యు వారిధిశరదాకాసుధాదీధితి 

కృీ)మ'ద్యేంక టశబ్దపూర్యరమణా రాయ శ్చ్రం జీవతాత్ 

నానా బేళని బేశప_త్రనమహాపల్లీ పిచారావహో 

తేన్షంథాలయ నేవనే కృష్ .రవీ పో9జ్బ్రంభ తాం సర్వ దా. 

. గుం భానాం నిలయా స్స్పమస్తవిధయా లోకస్థితే రైతేవో 

నిజ్ఞాతం తదిదం సమ స్తవునుజై రూ మోతే లస్థాయిఖిః 

తస్మా త్సర్వజనై _స్తదర్థ మధికం కార్యః పీయత్న స్పడా 

నోచే ద్దీపవిహీ నమండిర సమం విజ్ఞాయతాం భూతలమ్, 

. తస్మాచేన పురాతనా విభువరా ఆనీయ విద్యత్క_పిన్ 

శేధ్యః పాొప్య కృతీ రహా రృవాువి ధా (గంథాలయా స్పవితాః 

తస్మాదేవ దమ్ నలాకనితతే 2 నే చోపయుకా స్పా 

నోచే ద్య్భూతల వాసినః కథ మమా విజ్ఞానయుక్తా జనాః. 

. యుకాయు క్త వివేకజాతకలనే గాథా ప్రధానం సదా 

తస్మా దేవ సమ స్త్వమర ర్వనివహో స సద్ద్రంథనంపాదనే 

సోత్సాహో నికరాం భవంతి భువనే (ద్రవ్యవ్యయే నాధికం 
(గంథానాం నిలయా _స్తతోధికతమం సంస్థాపనీయా భువి, 

ఆ సూర్య(ప్రకాశరహితం దివసం యథా స్యాత్ 

చం[దపభావిరహితం గగనం యథా స్యాత్ 

సద్దీప కాంతిరహితం సదనం యథా స్యాత్ 

(గంథాలయె ర్యెరహితం భువనం తథా స్యాత్, 

కరపణు. | సాక్ శా బద్దం చర్ల భాష్యకార₹ ఇ + 



'శకఠపురుషులు 
ము, రా. (శ్రీం అయ్యంకి 'వంకటరమణయ్య పంతులవారితో నాకు సుమారు 1/4 శతాబ్దము 

నుండియు బరిచయము కలదు, భారత వర్గ మునందుండీన (ప్రాచీన పుస్తక భాండాగారములను 

గుజించిన కథలుగూడ మాసిపోయిన బహుసంవత్సరములకు. దరువాత, భారతీయులు (గ్రంథాలయ 
శచ్చార్థమును గూడ మజచిన కాలమునృమణఅల (గంథాలయ శకమును ఆంధ దేశమున నారంభించిన 
శకపురుషులని ఏీరిని చెప్పనొప్పును. పాశ్చాత్య భామయం దారితెరిన వీరు, పాశ్చా త్య చేశములందుం 
గలిగిన (గ్రంథాలయ ఫలితములను జక్క_గ ననుభవమునకుం దెచ్చికొని మనటేశమునం గూడ 

(గంథాలయములను నెలకొల్పి మన దేశస్థలను బహావిఫవిజ్ఞానధనుల నొనర్చిన మహామహులు, 

నే నెజిగినంతలో శ్రీ; అయ్యంకి వేంకటరమణయ్య పంతులవారని, నే దృఢముగం జెప్పంగలను, 
ఇట్టి వారు మన కృష్ణామండలమున నవతరించి మన సమానకాలీకులై "దేశ సేవ నొనర్షుచుంట మన 

శంతయు. [బబమోదావహ మనుట శెంతమా[త వునువూనము లేను. వీరి కింకను జిరకాల మాయు 
రారో గ్య భాగ్యముల నొసంగి పర మేశ్వరుండు ఏరిచే చేశ సేవం జేయించుచుండు గాత ! 

గుంటూరు కాళీ కృస్ణాచార్యులు, 

శతావధాని, . -. 

A 

“స్థాపకులు-నిరాహక శిరోమణులు” 

శీ) అయ్యంకి 'వెంకటరను ఇయ్య పంతులుగారితో నాకు తొ వ్యాది సంవత్సరముల నుండి పరిచయ 

మున్నది. వారి న్నేహపాతిత, సహజోత్సాహము, కార్యదీక్ష, పజ్ఞాననిరత్కి న న్నత్యంతము 
నాకర్షి ౦చినవి, 

"ఒక యుద్యమమును పాఏరంభించు నదృష్టము గల్లీ యా యుద్వమమును జిరకాలము సాగించు 
భాగ్యమును గూడ బొంద. గల్లుట లోకములో నరుదు. (శ్ర వేంకటరమణయ్య గారు ఆంధ్ర 
దేశములోని గం థాల యోద్యనుమునకు స్థాసకులు మాత) మేకాక నిర్యాహకొనాయక శిరో 
మణులుగూడనై యున్నారు. ఈ నాం డాంధి దేశమున నిన్ని గంథాలయములు వెలయుటకును 
ఈ రీతిని నుద్యమము వృద్ధివాందుటకును వారే ముఖ్య కారణ మని చెప్పక తప్పదు. 

శ్రీ) వేంకటరమణయ్యగారికి( బజాహి తాభివృద్ధులకుం దోడ్చడు సమస్తోద్యమములును హృదయ 
సన్ని హితములే, ప్రకృతి చికిత్స, దివ్య్వజ్ఞానసమాజ ములలో వారి శ్రద్ధ మిక్కు-టము. ఇట్టి "చేశా 
రాధకుల సేవను గుర్తించుట చేక్షీయుల విధి. 

సంస్కృత కళొళాల, కొవ్వూరు. జటాచల్ల భూల పురుషో త్తము, ఎం. ఏ 

శ 



శ్రీ అయ్యంకి చేంకటరమణయ్యగారి సన్మాన సంచీకో 

“విజయుడు” 

(శ్ర వేంళటరమణయ్యపంతులుగారు ఆంధలోకమునకు చిరపరిచితులు, సుమారు మూడు దశోబ్దుల 

నుండి అంధ వైజ్ఞానికాంగ ణమున వారు ముందంజ వేయుచున్నా రు. గ్రంథాలయ మహో 

ద్యమ స్యందనమున సౌారథియె, ధర్మశ్నేత్యమైన మన సారస్వతశ్నేత్రిమున _పాంచజన్యమును 

పూరించుచు వారు తవు తేరును నడపుచున్నారు. రథియె వెలయు వాడు ఆంధ, జిజ్ఞాసువు. కపి 

ధ్యజముపై మనసుంచి చేవద_త్తమును పూరించుచు నీతేడు విజయుడై విలసిల్లు చున్నాడు. 

ఉద్యమ విజయమునకు మార్లదర్శకులు శ్రీ వేంకట రమణయ్య పంతులుగారు.* యుగము ర్యాద 
ననుసరించి శంఖమును పూరించు విధానములు మాజుచుండును. స్థలకాలావధులు చేకు - సంకు 

చితములై నవి. వసుంధర వివిధ*గారవిలసితసద మైనది. జాతులును, భాషలును, ఉద్దేశములును 

సన్నిహితీములై నవి. విలియమ్ శేక్సొట౯ యొక్క యంతొలయము తీలసూపనినాడు వాజ్బ్మ 
యము పిధేవించి కంఠస్థమై యుండెను తరువాతి నది గృంథస్థము శకాజాలినది. గింథశాలయము 

విద్యాలయ మైనది. అది వాణీవముందిరమే కచా! 

గంథఛాలయములు నెలకొనిన మంగళముహూ_ర్తమంచే ఆధునిక యుగదిశావలయమున 

భాస్కరమండలము వలె భావోద్యమ ముదయించె నని ప్రపంచసారస్వత చరిత్రలు తెలుపు 
చున్నవి. వివిధచేశములందు గ్రంథాల యోద్యమములు కఫ మాభివృద్ధి నండినవిధమును సింహోవ 

లోకన మొనరించుట కిందు తావు లేదు. ఆంధ చేశమున (గంథాలయోద్యమ చరిత్రమందలి వివధ 

ఘట్టములను పరిశీలించుటకైన నిందు చోటు లేదు. (శ్రీ) వేంకటరమణయ్యపంతులుగారి జీవితచరిత) 
లోని ఏవిధాంశము లీ ఘట్టములందు మధురగంధబంధురములై పిస్ఫుటించిన వని కంఠ మెత్తి 

వచింతును. వారి జీవిత చరిత గ్రంథాలయ చరిత్రకు పర్యాయపదము కడా! 

ఉద్యమవిజయమునకై వా రొనరించిన పియత్నములు బహుళములు, నవయుగ సంపిడాయ 
మున కనుకూలముగా నివి నడచినవి. పతొ్ర'కాపంచురణములవలనను, బవావిధపఏచార ములవలనను, 
ఉద్య మోళ్ళ్టైశ్యములను అసంఖ్యాకుల హృదయ కే దారములందు వారు వెదజల్లి 5. అందవి మొలక 

లెర్త, పెంపొంది రంగారు బంగారుపై రై ఆంధ్రజనయితికి కనులపండు వౌనరించుచున్నని. 

పాలకులు (శ్రీ వేంళటరమణయ్యగారి విజయోత్పాహమును గనీ ఉద్నమమునకు4 చేయూత నీయ 
గడంగిరి, (పజలు పూలమాలల జేఠకౌని పరమపరితోవముతో నేడు వారిని సన్మానించుచుండుట 

చూచి తనకు జరగు సపర్యయే యని యూహించి కాబోలు ఆంధ్రవాణి మురియుచున్నది.. 

% దివ్యజ్ఞాన సమాజము వారి యుద్యమమునకు నాడ సెక్కే_ండ్లనుం౦డి వీరు చేయూక నొసంగుచున్నారు. 

+ పకృతి యుద్య్యమము కూడ వీరి కృషీఫలితయును బడనీనది. 



వీజయడు 

కొలదిసంవత్సరములకు మున్ను గ్రంథాలయ యాత లందు యాతి9కుడనై , yy పంతులుగారి నను 
సరించి ఆంధిమండలమందు సంచరించు భాగ్యము నాకు గలను, భారత బేశమందలి ఇతర 
రాష్ట్రోములందు ఈదృశయాత లందు పొల్లూను తరుణములు బవాుళముగా నాకు లభించెనుం 
ఆంధ) బేశగ9ంథాల యోద్యమము అన్య రాష్ట్రమహోద్యమములకంకొ ముందజ  వేసీనదని 
గ ౧హించితిని. ఆంధ్ర గ్రంథాలయ య్యూతీలందు నాయకులై సంచరించిన వారు నీ వేంకటరమణయ్య పంతులుగారు. ఉత్సాహపూరితేహృడయు'లై న యువకులు పల్వురు వారి మేలిదృష్టాంతమును మేలుబంతి శేనికొని పెక్కుకష్ట ములను నెట్టివేయుచు, సంయు కబలముతో ఉద్యమరథ రజ్ఞవును లాగుచున్నారు. వీరి కృషి ఫలితముగ ప'ల్లెహృదయము నవనవ న్నేషశాలినియై వెలయజాలు నని 
విశ్వసించుచున్నాను. 

గంథాలయోద్యమము వై జ్ఞానికోద్యమ మనియే నా యభ్మిపాయము. దీని ననుసరించియే తక్కిన యుద్యమములు (రాజకీయ మత సాంఘీకోద్యమములు) నడచునని (పపంచచరి త్రములనుండి దృష్టాం 
తేముల నుల్లేఖంచుచు చెలుపుచుందును. చేకనాయకు లీ యంశమును గమనించి, పూర్యో క్రమంది రమున (ప్రవేశించి, వాగ్గేవి నారాధించి (భవానిని సేవించి స్ఫీయకురుశ్చే త్రమున లంఘించిన 
శీవాజివలె తమతమ కర్మత్నే త)ములందు ముందంజ వేసి శేని విజయధ్యజమును చేబట్టగలరు, 
అంధ్ర గంథాలయోద్యమనాయకు'లై న (శ్రీ వేంకటరమణయ్య పంతులుగారిని సన్మానించు 
సహృదయులకు నేను ధన్యవాదములు సమర్పించుచున్నాను. వీిశాలదృష్ట్రిగలవారును, విజ్ఞానదృష్టి 
గలవారును మాత) మే యిట్టి సన్మానోత్సవములను నెజపజాలుదురు. ఇట్ల వారివలన చేళాభ్యు దయము సన్నిహిత మేగును, | 

శ్రీ పంతులుగారి సంకల్పశ _క్లి అనిర్వచనీయమైనది, వారి కార్యకాశలము అద్భుతమైనది. గురు 
గుణసమన్నితులై మహి మోచేతమైన వతమున వారు బద్దదీ శ్రితులై యున్నారు. మందిరమందలి 
భాపానీమంతిని ఈ యుపాసకుని జూచి మురియుచున్న దంటిని, ఉపాసకునిపై నేడు పడు పూవు 
చెండు తా_ల్వికసంప్ర్య్రదాయము. ననుసరించి 'జేవేముస్తకముపై కూడ పడుట నిక్కము. 
తోడోడనే ఆ తల్లి చేతులనుండి శుభాక్షతలు ఉపాసకుని ఉ _త్రమాంగముపై రాలుచుండుట చేకుకులు 
విలోకింపగలరు, అవ్షతలసంఖ్య వత్సరసంఖ్య మె ఉపాసకుని ఆయుప్కాలమునము సూచించును సుడీ! 
అవి నూటికి మించి యుండునని జోస్యము చెప్పచుంటిని, శీ వేంకటరమణయ్య పంతులుగారు 
దీర్ధాయువుతో వర్ధిల్లగల రని పరమప)మోాదముతో పలుకుచున్నాను, 
మదా సు జొన్నలగడ్డ సత్యనారాయణమూర్తి + ఎం, ఏ, బీ. యల్. 



శ్రీ ఆయ్యంకి వేంకటరమణయ్యగారి సన్మాన సంచిక 

పరిచయ వాక్య ము లు 

శ్రీ గోపరాజు బంహ్మానందంగారు 

ముప్పై యేండ్లనాటి నూట, 'రామమోహనధర్మ [గ్రంథాలయం అను చేరుతో చి చిన్న అల్నయిరా 

పుస్తకాలు నెలకు రు లీ-0-0 లు అడ్డా కూడా ఇల్లింపలేని స్థితిలో బక చిన్న గదియం' దుంచబడి 

నది. అనాటి. సాయింత్రం మినుకు మినుకు మని చిన్న వెలుతు రిచ్చుచున్న లాంతరు దీపంయెదుట 

కూర్చుని “శేపటినుంచి హిందూప త్రిక తెప్పించడం మానేస్తాం-డ బ్బేమిా లేదు? అనుకొంటూన్నాం, 
అంతకు పూర్వమే చేతిలో మేగజై నులు న్యూసు పేపర్లు చేతపట్టుకొని ఫొడుగుపాటి ఆఫారంతో 

వచ్చి నుంచున్న యె ర్రటి యువకుడు ఈ మాటలు విని “హిందూప తిక మానితే యెల్లాగండీ!” అని 
అన్నాడు, “డబ్బ శి అని మా శంకర వేంకటరామయ్య మాభండారం బయటపెట్టాడు. అప్పు 

జాయన “డబ్బు కేం లెండి, నే సీనెల కిసాను. ఇదిగో తీసుకొండి అంటూ హిందూ పత్రిక చందా 

యిస్తూ చేసీ వూళ్లో ఉంటానని కరూడా అన్నాడు. . వేంకటరామయ్య _ వెంటనే ఆయనగారికి 

సెక్రటరీ హోదా కట్టిపెట్టాడు. ఆయనే అయ్యంకి 'వేకటరమణయ్యగారు. ఆరోజు రామ మావాన 

(గంథాలయమున కే గాక (గంథాల యోద్యమమునకు సుదినం, 

వేంకటరమణయ్య గారికి అప్పటికి 20 యేండ్లు ఉండునో - ఉండవో. అప్పటి శే ఆయన ఊహాలు 
ఆకాశం అంటుతూన్ని యి, అప్పటికీ - ఇప్పటికీ కూడా అంతే. చానితోపాటు ఆవటపల్లి నారా 

యణరావు, కోన సీతారామారావు డా. పట్టాభిసీతారామయ్య, కోపల్లి హనుమంతరావు, 

ముట్నూరి కృష్ణా రావుగార్హ్ల పరిచయ భాగ్యమున వేంకటరమణయ్యగారికి 'జాలీయాశేయములు 

బాగా నాటుకొని విస్తరించినాయి. అప్పటి శే ఆంధ బేశంలో మొట్ట మొదటి పియత్నంగా 

సచిత్రమాసప(తికను 1909 సం|లో ఆం|ధభారతి యను వేరుతో " ప్రారంభించి, కొన్నాళ్లు 
సాగించారు, వేంకటరమణయ్యగారు, మంగిపూడి వెంకటశర్శ, రాయ।[పోలు సుబ్బారావు, 

ముట్నూరి సుబ్బారాయుడు మున్నగు యువకులకు (పోత్స్చాహ మొసంగుచుండిరి. మంచి కలిమి 
గల తల్లిదండ్రులకు వకైకపుతు డగుటచే ఎక్కువ గారాబంతో పెంచబడియు, చేశ సేవకుడుగా 
అనుభవించవలసిన_ కష్టనిష్టరములకు తయాంరైనాడు. రామమోహన ₹లై(బరీలో వేంకట రమ 
అయ్యగారు అడుగు పెట్టిననాడే నూతన శకం | (పారంభం అయింది. (గంథాలయం నిండా అనేక 
పత్రికలను తెప్పించి యుంచడం మొదలుపెట్టారు. అ నేక పుస్తకాలను చేర్చారు. (గ్రంథాలయము 

నకు దమ్మిడీ లనిస్థితిలో ప్రస్తుతపు (గంథాలయమున్న సలము వేలమవుతూండగా రు 4000/- లకు 

పాడాము. సూరీ .నరసింహళా(స్ర్రైగారు, . అయ్యదేవర కాళేశ్వర రావుగారు, బొడ్డపాటి. వేంకట 
ప్పయ్యగార్కు పెద్దిభొట్ల వీరయ్యగారు మొదలగు బెజవాడ పెద్దలు వేంకటరమణయ్యగారి 
ఉత్సాహాని కచ్చె రవోంది వారివారిశ కి ననుసరించి గ్రంథాలయాభివృద్ధిక త్రో డృడ్డారు, వేంకట 
రమణయ్యగారు రోజంతయు (గంథాలయమునందు పుస్తకముల నమర్చుటలోను శకేటలాగు 

భా 



పరిచయ వాక్యములు 

(వాయుటలోను, మరి యితరపనులలోను తన కాలమంతయు వినియోగించుచుండేవారు. వేంకట 

రమణయ్య గా శి (గ్రంథాలయము - (గంథాలయ మే వేంకటరమణయ్య గారు అన్నట్లు పని జరిగి 

పోతూండేది. స్వంతం దమ్మిడీ లేకుండా వేనకు వేలు పెట్టి కొనడం, దానిలో మూడంతస్తుల మేడను 

నిర్మించుటకు తగిన పునాదులు వేయించడం, భవననిర్మాణమునకు కావలసిన (ద్రవ్యమునకు 

పియత్నించడం మున్నగు పనులన్ని యు వేంకటరమణయ్య గారి యుత్చావాంవల్ల నే జరిగెననాట 

నిక్కు_వము, వేంకటరమణయ్యగారు (గంథాలయమునకు చాలా ధనము నిచ్చి యుండిరి. 

"కేవలం ఈ యొక్క (గంథాలయంతోశే వేంకటరమణయ్య గారు తృవ్పీపడి యుండలేదు. మూల 

మూల. గా/మాదులలో కూడా (గంథాలయాలు సావీంచి జాతీయజీవనమును వికసింప జేయవలెనని 

ఆయన సంకల్పము. 1914 సం॥లో ఆంధమహాసభ బెజవాడలో జరిగినప్పుడు ఆంధ చేశ ప ప్రథమ 

(గ్రంథాలయ సభను (శ్రీ చిలకమర్తి లక్షీ ్యీనరసింవాంగారి అధ్యతేత్షును ఇచ్చటనే సమా వేశపర'చిరి. 

దానితో ఆంధ దేశమునందు గగింథాలయోద్యనుముసట్ల నూతనో తాహము బయలు చేరినది. 

మండల గింథశాలయసభ'లు, "తాలూకా గింథాలయసభలు, మున్నగువాని ననేకము జరుపున 

పేర్చాటుచేసి గంథశాలయోాద్యమమును ఆంఫ్ర)చేశమునం దన్నిదిక్కుల వ్యాపింప జేసిరి, 

ఈ గంంథాలయవ్యా వికి సభలనమమూలమున వేగాక “గ్రంథాలయ సర్వ స్వముఅను మాస పతి)కను 

స్థాపించి ప్రచారము చేయసాగిరి. అంధి చేశమునం జే గ)౦థాల యోద్యమమును వ్యాపింప 

జేయటతో తృవ్పి జెందక భారత బేశమునం దంతటను (గ్రంథాల యోద్యమ మును వ్యాప్ంప 

జేయుట ఒరె అఖల భారత (గంథాలయసభలను జరీవిం చీరి. “అఖల భారత (గంథాలయ సర్వన్య మును 

ఆంగేయభావలో ప పచురించిరి, వేంకరమణయ్యగారు వ సమావేశమునకు వెళ్లినా గంథాల 

యోద్యమమునుగూర్చి ముచ్చటించుటయే వారి విధిగా నెంచుకొని అటుల చేయుచుండిరి. 

1920 సం॥లో నుండి బయలు చేరిన మహాత్సుని యుద్యమమునందు పాల్లొనిన వారిలో చాలామంది 
గంథాలయోద్యమునందు పాల్లూనినవా శే, దీనినిబట్టి గ్రంథాలయముచ్యారా జాతీయ జీవన 
మెట్లు వ్యాపించినదియు -దెలిసికొనవచ్చును. వేంకట 'రమణయ్యగారు గంథాలయోద్యమము 
నశ "తనసాము ను విశేషముగ ఖప్పు పెట్టిరి, భార్యావియాగము, శరీరమునందలి రుగ్మత అక 
ననేకకష్టములు వచ్చినను లక్ష్యముచేయక గంథాలయోద్యమమును వ్యాపింప జేయుటలో తేన 
శ్ర_క్రిన తీయు వినియోగించి జూలీయ పునర్ని ర్మాణమునకు ప్రథమసోపానము కట్టిన అయ్యంకి 
వేంకటరమణయ్యగారి జన ధన్యమైనది. 

వేంకటరమణయ్యగారు తమ స స్వంత పనులకు అంతరాయము గలిగినను లత్యుము చేయక గ ౧౦థాల 
యోద్యమసంబంధ మగు పనియన్న ముం దడుగు వేయుట వారి స్వభావ మైవోయినది, ఒకనాడు 

వేంకటరమణయ్య గారు బందరునుంచి బయలు బేరి కై లుమోద బెజవాడ వచ్చుచుండిరి. తరిగొప్పుల 
రై లుస్తేవనుకు వచ్చేటప్పటికి తెన్నేరు కాపురస్తులు -- తెన్నేటి చలపతి రావుగారు అని జ్ఞాపకం - 
తమ గాంమములోని గ్రంథాలయ వార్షి కోత్సవమునకు అధ్యవ్వుడు కావలసి నైలంతయు గాలించు 

2 శ్ 
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చుండగా మన వేంకట రమణయ్యగారు వారి కంటబడీరి, ఇంశేమి! వేంకట రమాయ్య గారిని డగ 

దిగుముని బలవంతేముచేసి దింపివేసి తమ వార్షి కోత్సవనును పూ ర్తిచేసుకొనిరి. 

ఇంకొకసారి తెనాలి తాలూశకానుండీ ఒక గ్రంథాలయ సోదరుడు వార్షి కోత్సవమునకు అధ్యక్ష. 

వహించవలసీనదని కోరుటకై రాతి) 10 గంటలకు వేంకటరమణయ్య గారి యింటియొద్దకు ది, 

నాడు, వార్షి కోత్సవము మరునాడే. ఆ తెల్లవారుగట్ల నాలుగు గంటలకే బయలుబే3 వెళ్ళ వలెను 

అప్పటికి వేంకట రమణయ్య గారి "రెండవ కుమారుని వయస్సు 12 మూసఘులని జ్ఞాపకం, ఆబాలు! 

గడ్డంక్రింద కురుపులేచి తొటికాయ అంత ప్రమాణంగా పెరిగి పోయినది. మరునాడు ఉదయాన్నే 

ఆపశేవ౯ చేయిన్వేనే గాని వీలులేనంత (అప్పటికి వేంకట రమణయ్యగారి కింత పఏకృతివై ద్య! 
లేదు) పిమాద గ్ధీతిలో నున్నది. ఆయన్ని తల్లి గారు అట్టి స్థితిలో వెళ్లుటకు వీలులేదని. చెప్పిరి 
దానికి వేంకటరమణయ్యగారు చెప్పిన దేముంశ్సే, నేను వెళ్ళేది మంచి కార్యం కొరకు. అందుచే? 

భగవంతుడు మనకు మంచికే కలుగ జేయును, ఉదయముననే డాక్టరుకు కబురుచేయుము” అని చెప్పి 

నాటి తెల్ల వారు రూముననే వార్షి కోత్సవనిర్వహణమునకు గంంథధాలయసోదరునితో గూడ 

వెళ్ళిపోయారు. పిల్ల వానికి ఆసరేవను జరిగినది, వారు వచ్చేటప్పటికి సుఖముగా నున్నది. వేంకట 
రమణయ్యగారు నిర్వహించుచూ వచ్చిన గంంథాలయమసోళోద్యమమునందు వారికి గల పట్ట 

దల అట్టిది. వారిని భగవంతుడు ఆయురానో బ్రచ్వోర్యముల నొసంగి ఇంకను ఇట్టి ఘన కార్యములన: 
వేయుటకు తగిన అవకాశము నొసంగు గాత మని నా పాన, 

ఏ 

“గంథాలయవిధాత | 
అయ్యంకి వేంకటరమణయ్యగారు గంథాలయ సేవ (పారంభించిన నాటినుండియు వారి పరిఛయ 
భాగ్యము నా క్రుండినది. .వారి ఉత్సాహము, కార్యదీక్ష నావంటివానికి కూడ ఉద్యమ పాశ నము 
తెలుసుకొను నవశాశ మిచ్చుచు నంద్యాలపురంబున నొక  భాండాగారమును నెలకొల్పుటకు 
(పోత్సహించెను. 

అనకసంస్థల అభ్యుదయమునకు (పవారము మూలము, అడ్వర్ శుజుమెంటుతో చాలా ఉద్యను 
ములు తలలె_క్తీ “పుబ్బలో పుట్టి హస్తలో గిక్లు” నన్నట్టు కాక, షుమారు ముప్పది సంవత్సరములు 
ఈ యుద్యమమును తన జీవితాశయముగా భావించుకొని తమ తపుఫలితమునకు కొంతవరకు సిద్ది 
బడసినారు, న్ 

హిందూ దేశములో పు _సకభాండాగారములు పూర్ణము లేవని కాదు. ఇట్టి ఈద్యవమములు 
మాతిము బాలా తక్కవ. అందులో అంధావనిలో ఫ్రు పోరంభించక ముందు ఇట్టి (పహచారము 

లు లేదనియె చెప్పవచ్చును. 
ఎమర్చను (£61800) మహాశయుడు ఇట్టి అవతార పురుషుల జన్మకారణము చెప్పుచూ శేఖలు 

$9 
న. 

me] 



(గ౦థాలయ విధాత 

(lines) తపస్సుచేయుట కారణముగా యూోక్తిడ్లు (Euclid) పుక్షైననియ్యు, చెట్ల మొక్క-ల(plants) ఆద 

ర ము లిన్ని యస్సు (Linneus) తో పాడచూపి ననియు నుడివియున్నా డు. ఆంధ్ర రాష్ట్రో)ద్యవు 

పునాది ఏరి మూలమున లై బరీలదా రా గట్టిగా వేయబడిన దనుట రూఢి. ఏరి అవతారమే రాష్ట్ర 

(పా_ప్రీకీ కారణ మని భావిచరితకారులు తప్పక లిఖంతురని నా నమ్మిక. 

(గంథాలయములు వయోజనవిద్యకు ఎట్టి సహకార మిచ్చు చున్నవో నేడు చెప్ప నవసరము 
లేదు. పాశ్చాత్య దేశములలో అందులో ముఖ్యపట్టణములలో (గంథాలయములు విరి 

వగా వెదచ బ్రబడ్ యుంటున్న వి. కార్మిక సంఘమువారు తాము పి ల్యేకముగా గ్యంథాలయములు 

ఏర్పరుచుకొని యున్నారు. (గంథాలయములే వయోజనవిద్యాప్రణారమునకు, _ విద్యాభ్యుద 

యమునకు దోహద మిచ్చుచున్నవి. అవి లేకున్న సుళ్ళువెన మార్ల మింకొకటి లేదు. అందులో 
శ్రిసంపత్తి లేని ఆంధ్రపాటకజనమునకు విద్య గరుపుటకే ఆస్కార ముండదు. మన ఆంధ చేశ 
ములో సామాన్యజన మన నెల, బ్రంగ్నీషు విద్య నభ్యసించిన (ప్రముఖుల గృహములలో కూడ 

ఆంధ్రములోని పుస్తకములు బాలా కొరత యని చెప్పిన అతిశయోక్తి కాదు. ఇక తెలుగు 

పుస్తక భాండాగారములు 1915 సం॥ మందు బహాుస్వల్చ్బమనియి చెప్పవచ్చును. ఆంధ్యపు స్త 

భాండాగారములకు జీవకళ నిచ్చిన “అయ్యంకి” ని “అంధ్యగ ౦థాలయవిధాతి? అని చెప్పనొప్పు. 

నూటికి 95 మంది విద్య లేని వాలే యుండగ్యాఅందులో చదువగల్లి పుస్తకము లుపయోగించువారు 
ఏ ఒక రిద్దరో. వీరిలో పు స్తకములు చదువుటకు అవకాశము గలవారు ఇంకా కొద్ది. అవకాశ 
మున్నను పుస్తకములు శమపడి తెచ్చుకొనువారు మరీతేక్కు_న. జనాభా ప్రకారము 25 మిలియనుల 
జనులలో ఒక్క_మిలీయను అక్షరాన్యు లుండ, ఏరిలో ఒకలక్షు (దస్క-ము) చదివి అర్లము చేసుకొను 
వా రున్నా రా? అను సందేహము ఎవ్యరికై న కలుగును, ఆంగాయవిద్యాభిమానులు “ తెలుగు 

లెస్స” అను నుడిని మజుచిరి. ఆంధ పతక కొన్ని గామములలో కలవు అని వా్రాయుటకు 
సాహసించెదను, గామాదులలో ఏ ప్రముఖుల యిండ్లలోనో తప్ప భారతరామాయణాది గ్రంథ 
ములు దొరుకుట కూడ దుర్లభము. ఇట్టి వినమపరిస్థితులలో అంధ గ్రంథాల యోద్యమ సేవ చేసి 
దానికీ మార్లదర్శియెన “అయ్యంకి విరాట్లు”కు ఎట్టి సన్మానము చేసిన అది కొరతయె. ఆంధ 

రాష్ట్ర ప్రచారమునకు, ఇట్టి ఆదర్శము (ప్రజల సమ్ముఖమునకు తేగల్లిన ఆంధ్రపు స్తకభాండాగా 
రోద్యమము ఎట్టి సహాకారియో కొంచెము స్థరించిన “అయ్యంకి గారికి చేయు సన్మానము “నూలు 
పోగువంటిది' అని తెలియగలదు. 

పాతిక సంవత్పరముల నుండి ఆంధ్ర రాష్ట్రో)ద్యమమును ఆంధ్రులు విస్మరించినను “అయ్యంకి గారు 
మాతము దానిని ఎన్ని విఘ్నములు వచ్చినను పరిత్యజింపక “ధృత్యున్నతో త్సాహుల ” “పొర 
థర్థమును” ఫలపుష్పభరితముగా చేసిరి, ఆంధ్రరాష్ట్రమును సాధించు ఈ మార్గదర్శిని ఆంధ్రులు 
కృతజ్ఞ తతో సన్నానించుట వారి వీధి, నాకీ యవకాశ మబ్బు నందులకు సన్మాన సంఘము వారికి 

నా వందనము లర్పించుచున్నాను. | 
నం చ్యా ల, దేశపాండ్య సుబ్బారావు 

తీ 



శ్రీ అయ్యంకి వేంకటరమణయ్యగారి నన్మాన సంచిక 

శ్రీ అయ్యంకి వేంకటరమణ మంత్రి సన్మానము 
నో, శీ మంగమాంబాె నయనా బ్దమిత 9; శ్లేపాభీ రామాసనతల్పగా(తః 

(శ్రీ వేకటాజా రమణార్యవర్యః పాయా_త్తదీయాఖ్యవి శ్రేవణాఢ్యమ్. 

ఉ. (శ్రీ నగుమోము నోము సిరిం జింటెడు చిందము గావి మోవిపై 
జానగులాగు గూర్చి కనుసన్నల గొల్ల తలెల్ల ౬ బేర్మిం బై 
కో నగుబాటు కోర్చి, తనుం గూడంగం బాజంగ నూది వారు రా 
గా నగు చిన్ని వెన్నుంజెదం గాలుత వేంకటరత్న సూతికి౯. 

నీ గ 0౦థాల యోద్యమకిము. జెవ్వం డన నీతండని చూపుటకు గుజమయైనవాండు 
ప్రకృతి, గ్రంథాలయ, పరుంజెన్వం డన నీత్రండని పల్కుటకు, బాత)మైనవాండు 
బాలభటోద్యనుపతి యెొవ్వండన సీత్రయడను శబ్బమున కర్ణ మైనవాండు 
ఏనుత దివ్యజ్ఞానధనుం డెవ్యండన సీకణడను నాలుకకు భూషమైన వాడు 

కే గ, ఆంధిగింశాలయ పెస్సు నరసినాడు, నవ్యగ్రంథాలయంబుల నడపినాను 

విపుల గింథాలయముల స్థావించినాడు, ఫఘనతరుండు నయ్యంకి వేంక టరమణు(డు. 

సీ, వేంకటరమణుండు ఏకి ంచిననుగ దా, చేశభావలు నూత్న దీ _పం గాంచు 
వేంకటరమణుండు వేడ్క_జూచిన(గ దా ప్రక ్రతీప్రియత్నే ముల్ ప్రతిభ ( గాంచు 
వేంకటరమణుండు విధిగ బూనినను ౫గ)0,థా లయసంభఘుంబు వ్యా _పిగాంచు 
వేంకటరవుణుండు విత్తిననే కదా, విజ్ఞానభిజంబు వృద్దింగాంచు 

క గీ, ననుచు బుధు లెన్న గీ ర్తిచే నలరినట్లి, యనఘు నయ్యంకివంశాంబుజాకరార్కు 
వేంకటరమణు గుణముణివిసరభరణుం బొగడలా శరాబె సత్క విపుంగవులకు, 

నీ, గంంథాలయ ప్రెస్సుం గల్పించుకెంచినం దత్ప్సతోకల నిల్చ్పం దలంచియొక్క్కొం) 
ప్యకృృతిజీవ నకృతిం బ్రకటించు "ంచినం ద _త్వేగీతల నిల్చ్బం దలచియొక్క్కో! 
జ్ఞనసంపన్ను(డై చరియించు మెంచ ద్కివ్యజ్ఞానపతి%ి నరయనొకొ.! 
కృతికన్యకలం బీతి మతిం బెంచుఖుంచిన(, గర న్యా కేళి. గరలనొక్కొ.! 

కే గీ. బిర! యా యూవా లేరికి, బట్టయిచ్చుంి, ఒట్టియిచ్చిన' జలుపంగా నెట్టువచ్చుం? 
చలుపంజూచినం గొనసాగు సరణి యెట్లు? పరుల విషయంబులోం బోల్చం బడుటయెటు? 

నిరోష్ట్య ము-చిత9ి కవిత్వము 

నీ, అఆకారసదృశ సత్యజ్ఞానళ క్రి న్యార్టించినా. డరిని నిర్దించినాండ | 
జ్ఞానసం కాశక ల్యాణ కాలి గడించినాం డర్భి నడ్గించినాడ ? 

శతి 



| 

తత్కలాసదృశ నిత (కియా క్రి కి న, ర చినా? డద్ది హౌచ్చించినొడ ? 

తత్కి_)యాళ క్రి క్రిం దగినట్టి సిద్ధి నౌ, కీంచినాం డద్దానిం గాంచినాండ ? 

తే, అని సకల ధీరతలి యెన్న నలరినట్టి, ఘనతరాయ్యంకి గృహాచిహ్న6 గల్లినట్టి 
కాంత శేపాంక చేలా? గలిగినటి, కీ రి శాలిని నెన్న ౦౫6 గ్నీ ర్తి కాదె! 

నీ, తాగనే ! జలధి యా తరణి త్యజించంగా, శ్రీతిని జారిన నీటిం  జేళం డేని? 

కాంచెనే? ధరణి కప్టీంచి యార్టించిన గరిసెల గింజల గరికెం డేని? 

అనెనే ? సరఘ లాహార నిద౦ల "నెట్టి, చేర్చిన తేనియ చిన్కె కాని! 
తినియనే ) చెక్సైల్ల! దీండగా( గాచిన, తియ్యని కాయ లండించె గాని? 

తే, అని జగక్ళే)యసాంకిత మైన యట్టి, కృతిని నలరించి నట్టి సత్కృతిని భృతిని 

నవాహ ! యెన్నం చాళశే నరిది యన్న.) దక్కి-నట్టిరు “నంతగా దలంచనేల ) 

గ ర్భకవిత్వము 

చ, నరహరిభ క్రి భ క్షజన, నవ్యరసోల్బణర కి జ్ఞానబం 

ధుర వుతినేన్ మహోన్నత మనోహర నార్యనినార శ_క్రినేన్ 
సరవార సేవనానురతి, _సంసరణోద్ధరణపళ స్త స 

తురియ, గనండే ప్రశప్తి సి మహితుం డన పేయటరత్నపుకుజే, 

గర్భక౦0దము. 

క. హరిభ కి భ క్రజన న, వ్యరసోల్బణర క్తి జ్ఞానబంధురమతి చేళ 

హరనేవనానురతి సం ,సరణోద్గరణ ప్రశ స్త సచాతుంం ౫నండేః 

శైలబంధము.కందము, ద్వ్యర్థి 

&) అయ్యంకి వేంకట రమణమం|త్రి సన్మానము 



శ 

కం 

శ్రీ ఆయ్యంకి వేంకటరమణ య్యగారి సన్మాన సంచీకీ 

కం. అక్కొ_అు( దీర్పంగ, మమగడ, చిక్కణపల, మైతిస 'బెంప, శ్షేమం బరయకొ, ' 

బెక్కు_లగు లోనిదొప్పూల, యక్కువుపలు నెప్పుడుం బ్రకృతి రమణు(డపో ; 

నీ, 

శే. గీ, 

అచ్చ తెలుగు 

(కొమ్మించు వగలాడి కూర్మిసంగడికాడు, ఆకసం బను రచ్చ నె తీర్చం 

దమి శ్రహొమ్ముల:గూడి కమ్మోని పానకం, బాను తుమ్మెద నుతి తాన వేయ. 

(గొంబూవుం డేనియల్ (గుమ్మరింపంగ గాణ, కోయిలల్ చెవి కింపు. గూర్చి పాడ. 

జిన్నారి పొన్నారి చిలుక బోగముసాను, లందమ్ముమెై కడు హోయినొడం 

గండచక్కెర పాకమ్ముకంకెం జెబుకు, పానకమ్మునకంకెను, బలుచవు లిడు 

కబ్బములం గైత కూర్చరుల్ కై నిడంగ, సాక్షీ వేంకటరమణుండు సంతేసిల్లు, 

దూరశ వణ ద్భవ్తీ దు_స్తరయంతిముల్, ప్రత్వత్ష. సమ్మోద భాగ్య మోయ; 

ఛాయాగహణయం త్ర శబ్బ్వ్గగహణయంత్ర, పటలిదృక్కర్ష పర్వమ్ము నేయ, 

వె మానిక తురంగ వారణారోహక, సమర మత్యద్భుతభమణ మోయ 
బూర్వపశ్చిమ దేశ భాతేపివృ త్తముల్ చేశవిష్టవములం దెలుపు నేయ, 

శె. గీ, రత్నసముదాయమధ్య సూతిమ్ముఇాతి, జంగమస్థావరాంతేర స్థానవ ర్తి 
లలిత సృప్రీ స్థితిమ హాోప్రళయ విహారి సాశ్షీ వేంకటరమణుండు సంతేసిల్లు, 

సీ శ్రౌతమో? స్మార్హమో? (ప్రాత కూంతలవేల ? పజచు కోయిల ! క్రొ తపాటంాడు 
పూతమో ? ఖ్యాత మా ? ముదుకవేనములేల ? రాచిల్క!' నవసుందరమ్ము( జూపు 
సీయమా ] యన్యమో ! న్వేచ్చ 'లేనిదజేల ! రాయంచ! నూత్న మార్గ మ్మ. (దొక్కు 
పూజ్యమో ! త్యాజ్యమో + భోగింపని ద చేల | తుమ్మెదా పూబోంట్రతో డం గూడు 

"లే, గ్. మనెడు కాలంబులో నర్భ మంత వ్యర్థ ముగను వెచ్చించు నీ దినములను బ్రజలు 
అంధ్ర చెశస్థ ౫ంథాలయంపు సేవ జేయుచుండంగ నెన్నంగాల జెల్లదోక్కా గ 

అవధాని, (ఛో తీయకవి, 
మకాం, అబ్బరాజు హనుమంతరాయశర్మ పాకయాజి, 

బెజవాడ, గత్నమువేట. ( భగవదీతో త్తర గీతాదికృతిక రృ, 

సంతగుడి పాడు, గుంటూరుజిల్లా. 

1 



పరితోషం 
మంగిపూడి పురుషో త్తమశర్మగారు 

మితు)లు (శ్రీ 'వంశటరమణయ్య గారికి త్యరలోనే ఆంధ) దేశం తరఫున సన్మానం జరగబోతుం 
దంకే నా కెంతో సంతోవ మెంది. వఏచేశం కాన్సి వ సంఘంకాని తన అభ్యుదయకారకు ల న 
మహాపురుమల్ని యోగ్యవిధానంలో గౌరవించినప్పుడే పురో వృద్ధికి అర్హతను సంపాదించు 
కొంటుంది. మన ఆంధులుకూడా యిటీవల తీమచేవలో ఎముకలు పొడివేసికొని ర_క్షమాంసాలు 

అరగదీసి యిచ్చిన చేశనేవకులన్కు భాపషాసేవకులను యథోచితంగా గారవింప పూనుకోవడం చాలా 
సంతుప్టీ కరమైన సంగతి. స్వతంతి) దేశాలలో ఇట్టి పని చాలావరకు ప్రభుత్యమే సెర వేరుస్తుంది. 
కాని మనవంటి పరాధీన బే తాల్లో ఈ బాధ్యత - విశేషంగా పిజల మిోదనే .పడుతుంది. ఇట్టి 
సత్కారంవల్డ ప్రభుత్యంనుంచి కాని, ఇతరసామంతుల నుంచికాని యెట్టి (ప్రతిఫలము అవేశ్షింపక 
చేశసేవయందే తమ తనువును వెళ్లబుచ్చుకొన్న పెద్దలకు కొంత సంతృప్షి, పిన్నలకు కొంత 
పో త్సాహం లభించి లోకారాధనరథం నిరంతరాయంగా. సాగిపో గలుగుతుంది. 

ష్ణ * % జ్ నే. 

ఈ నడుమ ఎందరో ఆంధ! పముఖులు- న్టీం చిలకము రి లక్షీ నరసింహం పంతులుగారు, కీ నాగేశ్వర 
రావు పంతులుగారు, (శీ రామలింగా రెడ్డిగారు, (శీ డాక్టరు పట్టాభిసీతా రామయ్యగారు, (థ్రీ నాళం 
కృష్ణారానుగారు మున్నగు తెలుగువెలుగులు వివిధరంగాలలో తాము కావించిన అమూల్య నేవకు 
అంధ్యుల హాస్తాలనుంచి ఆదర బహుమానాలు అందుకోగలిగారు. వయస్సున వీరంతా వష్టిపూ ర్తి 
యైనవాశే. కాని శి వెంకటరమణయ్యగా రింకా అరశతాబ్ది చాటి ఆవల గట్టిగా అడుగుపెట్టిన 
వారు కారు. ఈయనపొిద్దు ఇంకా నడి ఆకాశంలోనే వెలుగుతోంది. తలమట్టుకు కొంచెం 
చెరిసినా ఒడలి బింకం కించి ల్తైనా సడలవేటిదు, నేవాన_క్లిలోగాని, కార్యక _క్షిలోగాని ఈయన 
అణుమాతమైనా కుంటువడినట్లు కాన్సించదు. ఇంత నడినయసులోనే ఈయన తన అంధిసోద 
రుల పత్యేక మన్ననలకు పాత్రుడు కావడం నిజంగా గమనింపతగ్గ విశేషం, జీవిత పరిమాణం 
ఎపుడూ *ఆయువువేతంగాక చే,సిన ఘన కార్యసంచయ ముచేత గణింపగ జెల్లు” నన్న సుభావీతం 
ఈయనయందు చక్కగా సార్ధకమాతోంది. 

క్త * % x x 

ఒకప్పుడు విద్యార్థులను ఉద్చోధిస్తూ శ్రీ కోప-ల్లై హనుమంత రావుపంతులుగా రిట్లా సెలవిచ్చారు, 
“పాలో క్రొందబు సూత గావాలు కావచ్చును కొొందటు స్తూలబుదులు కావచ్చును; కొొందబు 

చదువుసాముల్లో గడిదేఠవచ్చు, కొందరు కొరగాకపోవచ్చు. కాని అందరికీ చేశసేవలో సరి 
సమానమైన హక్కూ, స్టానమూ ఉన్నాయి. అందరూ సేవాపరత్యంలో అధిక గౌరవం గడించి 
ఆదర్శపొయులు కావచ్చు. (శ్రీ వెంకటరమణయ్యగారి సేవాజీవితం పై వాక్యర 'త్నా లకు 
వ్యాఖ్యా రాజ మూాతుంది, 

* ఫు * స ఖో 

తగ 



శ్రీ అయ్యంకి వేంకటరమణయ్యగారి సన్మాన నంచిక 

నిజం చెప్పాలంకే రమణయ్యగారు సహాజపాండిత్య “శీముపీ. ధురంధరుజేకాని అంతగా చదువరికాడు* 
ఈయన బడిచదువు నర్సాపురం శైలరు స్రైాస్కూలు ఆవరణను దాటిపోలేదు. తెలుగులోగాని, 
యింగ్నీ షులోగాని వ్యవహారయోగ్యమైన భాషా సంస్కారం అలవడ్డ బే కాని వ సారస్యతంలోను 
తలమున్మలుగా ఈదులాడిన పారదర్శి కాడు. వ ఇాస్రుంలోను, కళలోను లోతులు తరచి 

చూచిన నిష్ణాతుడు కాడు. మామూలుగా మితిబృ్బందంతోడి సాయిలా పాయిలా గోవ్చిలోనే 
నట్టుతూ, నములుతూ మింగుతూ సంభాపించే నెరవాది. ఇంక సభా వేదికలపై నుంచి య్ 

“సుప్రసిద్ద 'దేశభ కుని”లాగో గుక్క తిప్పకుండా కుంభవృష్టిగా ఉపన్యాసాలు కురిపించి జనవలీక రం 

చేసుకొనే పిజ్ఞాపాటవం ఎక్కడ ! అయి తే రమణయ్యగారిలోని ఘనత యేఘుట్టంలోనా అని 
నిదానించి చూస్తై అది నిస్సంశయముగా ఆయన “నికతిశయ నేవాపరాయణత్వం'లో నే అని పొడ 
గట్టక మానదు. 

* * 3 ఫ్య x 

ఈ విశిష్టలక్షణం: ఈయనలో చిన్ననాడే ముకులితమైయుండి కాలక్రమేణ రంగుశేకులు విచ్చి 

నలుదిక్కులా తావులు గుబాళించుకుంది. ఇంకా [క్రిందిఫారాల్లో కూర్చుండే రోజుల్లోనే ఈ శుభ 

చివ్నాం ఈయనలో ఉబికి తొణకిసలాడు తోండేది, వ నలుగురు తోడి బాలురనో ఒకగదిలో 
చేశ్చేది, పఠనమందిరం అని వేరుపెళ్టేది, స్వంత పై కం చెల్లించి పత్రికలు, పుస్తకాలు, పెద్ద పెద్ద 

బొమ్మల శేటలాగులు తెప్పించేది అందరినీ హెచ్చరించి చదివించేడి- ఇచే ఈయనకు బడిలో 
చదువు, బడివెలుపల ఆట, పాట. ఇదే ఈయన సంకతేధ్యాస, తపస్సు. “పానీయంబులు తావుచుం 
గుడుచుచు౯. ..’ అన్నట్టు ఈయన చి త్తవృత్తులు, చేష్టలు అన్నీ యీ లేత పాయంలోనే విద్యా 

వీఠని ర్నాణశిల్పంలో వకా౫త పొందాయి. అలనాటి యీచిరుతపఠనాలయసాపకుడే కాల క్ర 

మంలో నేటినిఖలాం[ధ విద్యామందిర ప్రధానార్చకుడు గా పరిణతి చెందాడంశే ఆళ్ళ ర్య మేముంది? 
x క * గ్ 

రమణయ్య ఏ తొలి పుణవశంగానో మంచి సంపన్న కుటుంబంలో జనన మొందాడు, ఆ కాలంలో 
ప్రభుత్యశాఖ లన్ని టిలోను ఎక్కుడు రాబకికి ప్రఖ్యాతి కెక్కిన పి, డబ్నియు శాఖలో సూప 
రెంటుగా ఉన్న వెంకటరత్నం పంతులుగారి యేకై కసంతానం. ఈ గారాలకూచికి డబ్బు కేం 

కొదవ! సాటి శ్రీమంతుల బిడ్డలంతా దుస్తులకనిి వస్తువులకని, వినోడాలకని, విలాసాలకని 
విచ్చలవిడిగా పైకం వెచ్చపెట్టుకొనే యోాడున రమణయ్య తండి) యిచ్చినది గాక శ్రల్రి వద్ద నుండి 
'బెల్టీంచి తెచ్చుకొనే దోసిళ్లాది రూపాయిలను పతొకలకోసం, పుస్తకాలకోసం ఏని యోగపశ్షే 
వాడు. చిన్నతనంలో నే ఈయన స్కూలు పుస్తకాల నడుమ చేశోపకారి, సక్య్య వాదిని, ఆర్యమత 
బోధిని కల్పలత, "బాలసరస్వతి, సెంటిలు హిందూకాలేజి మ్యాగజైను, డాన్ మొదలైన 
పత్రికలు నిరంతరము నలుగుతూండేవి. ఒక చిత) మేమంకు ఆయనకు వాటి అధ్యయనంలో 
కంకు అధ్యాపనంలోనే ఆస కి మెండు, సరదా జా స్త్, 

శ్ * శ * జ 

గ్ 



ప':రితోష౦ 

ఈ బాల్యంలోకూడా ఈయన కరస్పాంజెన్సుకు మేర ఉండేదికాదు. వ స్వ చేళ్లీనో, స్వరాజ్యాన్నో, 
సంస్కరణాన్నో పురస్కరించుకొని వృద్ధపితామవాుడై న దివా౯బహాదూరు రఘునాథ రావుగారి 

వలెనే తన మిడిమిడి జ్ఞానంతో టి తెలుగుపతికల్లో స్వాభి ప్రాయాలు (పకటించడం ఈయన కొక 

ఖులాసా, కనుపించిన చిరునామా శెల్హ కార్గో కవరో తీగిలిపించి రకరకాలబొమ్ముల కేటలాగులు 
రప్పించడం ఈయనకో ఖువి.. ఏదైనా కొత్తపతిోక వేరు వినడమో, కనడచూ తడవుగా కాలణా 

ఖర్చుపెట్టి శాంపిలు తెప్పించడం ఒక బులుపు. సెలవుదినాల్లో ఈయన వ వూళ్ళొడంశేు అక్కడ 

పోస్టురన్నర్ల కర్మం 'కాలిందవ్నవమాాశు రోజురోజూ రమణయ్య వేర వచ్చిపడే బంగీల బరువుతో 

బాధపడ లేక. ఏ (గామంలో ఉన్నాసరే నిత్యమూ తపాలాఫీసుకు తలవంచుకుని చేతులూచుకొంటూ 

సరసరా నడచిపోయి, తేన పెద్ద తపాలకట్ట చేత పట్టుకొని ఒక్కొక్క కవశే, : కేటలాగే, పతిశే 
స్తంతృ వితో విప్పి చూసుకుంటూ, విప్పారిన మొగంతో చిన్నిపత్రీకాపదర్శనశాలలాగు వీథి, 
వెంబడి సాగిపోతూంళకు ఆ వడి ఆ హడావడి, ఆ ఆనందం, ఆ ఆర్భాటం చూపరకు అదో 

వోద్యంగా అగువింవేది. ఈ యాడంబరలాలసుడై న బుడుత పతి)కా_వేమికుడే భావికాలంలో 
విధాత చేతి. దివ్య్వోపకరణమై ఒక అఖండజాతీయ నిద్యాపచారోద్యమానికి సూత్రధారి. కాగల్లు 

తాడని ఆ రోజుల్లో యే దై వజ్ఞుడై నా ఊోహించియుంటాడా?! 
త్త స్తో త్తు స్ నా 

చేశాభిమానంలోను, కారో త్భాహాంలోను అట్టహాసంతో కొట్టుకుపోయే బాల రమణయ 

మనస్సును బడి _చదువులోనే నిబంధించవలె నని సంరక్షకులు వేసిన ఒ త్రిడి ఫలితంగా ఈయన | 
త్వరలోనే విద్యాభ్యాసానికి విడాకు లివ్యవలసి వచ్చింది. ఈయనకు. ఉన్నత విద్యే లభించి యుంశు 
బహుశా ఆంధ) దేశం (గంథాలయోద్యమంలో ఇంతగా ముందంజ వేయకుంజే బే వూ”. వబెశ్సైనా 
ఇందువల్ల బేశానికి మట్టుకు మేలే చేకూరింది. ఈయన పన్నెండేండ్ల బాలపా9యంనుండీ భాషా 
నేవకులై న శ్రీ) మంగిపూడి వేంకటశర్యగారి పరిచయలాభం గడించి తద్ద్వారా తన మాతృభాషా 
భికుచినీ, చేశ సేవాభిలాషను బలపర్చుకున్నారు. కమశః ఈయనకు పత్ఫికా పిచురణయందు. 

అభిరతి కలిగి 1909 లో. బందరునుండి శీీముట్నూరి కృష్ణా రావుగారు, శీ పట్టాభి సీతా రామయ్య 
గారు మున్నగు విద్యాధికుల సహాయంతో ఆంధి) భారతిని ఆరంభించారు. తరువాత దీన్ని వదలి 
1911 లో బెజవాడయందు పి వెళించి అక్కడ క్రీ రామ మోవానగ)ంథా లయస్థాపకులతోోడి 

"మైతిని సంపాదించు కొన్నారు. 
వ్ల a % % sk 

అసలు పుట్టుకయందే ఈయన జీవనయంత్ర)ం వ యుత్కృష్ట కౌర్యసాధనశె. పి త్యేకంగా ఉద్దిష్ట 
మై వెలసిందో అట్టి స్వ భావసిద్ధ మైన క్ర ర్మత్నేతే9ంలోకి పళ విధి పేరితులై ఎట్టకేలకు కొట్టుకొని 
వచ్చారు. వసంతునికి మలయపవనుని సమాగమలాభం సమకూడినట్టు _ అదివరలో రామమొాహ 
నుని పేరిట గ్రంథాలయం నెలకొల్పి తండులాభావంచే తగినన్ని పతి)కలు, పుస్తకాలు లేక, 

నిలవడానికి స్థిరమైన నీడలేక, తంటాలు పడుతున్న (శ్రీ నూరి నరసింవాశా(స్త్రీ పిభృతులకు ఏరి 

లి ౧4 



శ్రీ అయ్యంకి వేంకటరమణయ్య గారి సన్మాన సంచిక 

ఆగమనం బ్రవ్మూనంద కారణమైంది. బేశభ _కీ = యౌవనొత్సాహం, సేవాస క్రీ చేహబలం, అన్నిటికన్న మిన్నగా చేన్ర డిచ్చిన ధనసంప త్తి ఇన్ని శక్తులతో కూడి అంజనావరపుతు)నివలె నేవావుతుడై సాశూత్క_కంచిన యూ తరుణమితు"నికి వారు ెండుచేతులశోటి, నిండు హృదయం తోటి స్వాగత మిచ్చారు. అది నిశ్చయంగా నవాంధో దయచరితిలో ఒక భాగ్యదినం! రమణయ్యగారి జీవితం బంగారు మారాకు తొడిగిన ధన్యదినం! 
స్త . స్లో ఫ్లు * * 

సాటినుంచే అంతదాక ఆయనలో ఆంతేర్ని హిత మైయున్న నిర్మాణశక్తులస్నీ పుంఖానుపుంఖంగా బయల్బడ దొడగాయి. అనతికాలంలోనే ఆయన వారి (పోత్సాహంచే రామమోహన (గంా లయానికి కార్యదర్శిమెనాకు, ఈయన పరిపీక్షణలో గ్రంథాలయాన్ని ఇంతవరకు పట్టుకొని వీడిస్తూన్న యీత బాధలన్నీ [కమంగా వదలిపోసాగాయి. కొలది కాలంలోనే వివిధపతికలు, పుస్తకాలు, కుర్చీలు, బల్లలు, కడకు స్వంతంగా దివ్యభవనం, అన్నీ 'యేర్పడి రామనమోవాన గ్రంథాలయం అంధ్ర బేశాని కంతకూ సర్యాంగకోభిత మైన, ఆదర్శప్రాయమైన కేంద్రగంథాల యంగా వి స్తరిల్లింది. ఈ కృపలో ఎందో మతులు పీరికి చేదోడు వాదోడైనారు. కాని @ రమణయ్యగారి అహో రాత్ర సేవాదీక్షూ, 'త్యాగమూనే ఈ యు _త్తీమసంస్థకు పునాది యని చెప్పడానికి సుదియం లేదు. 
$ ¥ 3 షః 

కేంద్ర గంథాలయాన్ని ప్ఫతీవ్థించగాచే ఈయన దృవ్షీ విశాలాంధినీమపె కి ప9సరింపసాగింది. ఆ కాలంలో న రాల్లోను(గామాల్లోను కూడా (౦థా గారాలు వాలా అపురూపం రాజమహేంద్ర వరంలో శ్రీ ఏ-శేళలింగ భాండాగారం, .. మాద రాబాచులో (లీక్ళన్న చేవరాయ (గ౦థ విలయం, ఆీలూరులో యువజన (గ్రంథాలయం, పల్లెపట్టుల కుముదవల్లి గ్రంథాలయం, ఇల్లాంటి వెలుగు ఇండ్లు సంధ్యా గనంలో తొరల్లాగ అక్క డక్కడ దో్యోతకమై వేళ్ళపై మాతం లెక్కకు వచ్చేవి, తెలుగు నాడులో ధనముకు కొదువ లేద్యు ఉత్సాహానికీ వెలితిలేద్యు వ మాత్రం గిల్లినా త్యాగం శేగు తుంది. కాని ఏని నన్నింటిని ఒక్కో. కాడికి చేర్చి కృష్ని సాగించి ఫలితం తీయగల కార్యశూరుని. అమోఘహ_స్టంకోసం ఆం(ధ భూమి యేదుకు తెన్నులు చూసోంది. శ రమణయ్య గారు తనకు దేవు డిచ్చిన ఉత్సాహం, తెలివి బలము, ద్రవ్యము, కార్య కౌశలము, ఈ వరా లన్ని ౦టి తోటి నడుము కట్టుకొని ముందుకు వచ్చి నిలిచి త్రన గ్రంథాలయసం దేశం శృంగభ్యని చేనేసరికే తెలుగు “చేశథమంజోాలి వివిధ పట్టణాల్లోను, _పల్లెల్లోను యువజకులు తండోపతంజా లుగా తమ నిద్దర ముసుగుల్లోనుంచి దద్దరిల్లి లేచారు. వీరి కేకారవం చెవుల్లో. జొరగానే, ఇంత. వరకూ ఏదో అవ్య క సేవోత్సావాంతో ఆవేదనపడుతూ, అవకాళశంకోసం వేచియున్న ఉద్యో గులు, వకీళ్ళు, వర కుల్లు, రెతులు, వీద్యాధ్ధులు, డాక్టర్లు ఉపాధ్యాయులు, పీరు వారనక. యువజన బృంద మంతా" యో నూతనోద్యమంలోకి కకృష్ణ్లులై, ఆయనకు అండదండల నిలిచి అవూర్యోో ౫ 



పరితోషం 

త్సాహంతో సంరంభం సాగించారు. ముఖ్యంగా పల్లెటూళ్ళలో కొంత డొక్కా శుద్దికలిగ్కి జీవనో 

పాధికి లోటులేక, చేసే పనిపాటులు లేక, చేతినిండా రూకలుండి, కునికిపాటుల్లోనో, చీట్లాట 

ల్లోనో, లేక యే శువ్క_బా తాఖానీలోనో అమూల్యమైన తమ ఆయువును" ఖూసీ'చేసుక్రొణే పడుచు 
వారికి ఈయన వీలుపు"' సమ్మోహనగీత మై, కేవలం 'తారకమంతి మే అయింది. వారంతొ, 

బానింగుక్వి “బూరాపాటకుని” చుట్టూ పాణికోటివలె, ఈ గింశాలయదూత జెండాకి)ంద 
నవనవో తృాహజ్యాలతో, సరదాతో, సంబరంతో కిలకిలలాకుతూ మూగి మహోనంచలనం 

మొదలుపెట్టారు. ఓ! ఇంక అవి సభలే కావు, యాతలే కావు, పతకలే కావు, కరపతా”లే 
కావు, భజనలే కావు, వినోడాలే కావు, ఉత్సవాలే కావు, ఊశేగెంపులే కావు, సప్తాహోలే కాను, సమా 

రాధనలే కాను, చూసి తీరవలసిందే ఆ యెడ తెరపిలేని కోలాహలం కొన్ని యేండ్రపాటు ! ఫలితం! 
తెలంగాణంలో వనాడూ యెవ్వరూ కనీ వినని మాదిరిని ఇారచా ేవి దివ్య తాండవం పవ ర్రిల్లీంది. 

అది మెజుపు సోకినశ్లు, వెదగాలి వీచినశ్లు, సరిగా మంతలించినళే. గంజాంనుంచి చెన్న పురి వరకూ, 

అనంతపురినుండి హైడరాబాదావరకూ జీర్ణావస్థలో నిదపోతూన్న పాతభాండారాలన్నీ ఒక్క 
మారుగా తిరిగి బూజులు వదలడమే కాక, నూతన గి శాలయాలు చెక్కకు మిక్కిలిగా, కొల 
నులో తామరపువ్వులలాగు ఉదయించి జేళాన్ని నూతన వైతన్యంతోటి, శోభతోటి నింవి 
వేశాయి. మునుపు వ ప౦జాహితో ద్యవానికై నా పిలిస్తే పలికే నాధులు లేని మారుమూలల్లో 
సైతం నేడు అంతా స్వాగత వాచకులే, వ్యగో) త్సాహులే, అంతా సేవాపరాయణులే, కార్య 
సాధకులే. అది విద్యావ్యాపన మే కానీ రాజకీయ మే కానీ మతం, సాంఘికం, గా9మోద్రరణం, 
ఐచ్చికసేవ, మతి జాతీ యోాజ్ఞీ వానికి ఉపకరించే ఏ సదుద్యవమమైనా కానీ; సంతోవంతో, సాను 
భూతితో, సాహసంతో ముందుకు దూకీ శెండుచేతులా సాయపడే చేశా రాధకబ్బందం ఒకటి, 
పభుత్యానికి సెర్మనెంటు సీవిలు సర్వీసులాగున, జీతబ తేలతో నిమిశ్సం లేకుండానే తెలుగు 
"దేశమంతటా కనులపంకువుగా వెలసింది. కాలకంమంలో - ఇచే ఆంధు”ల ఉత్కాఏంతి కంతకూ 
మూలాధారమైన ము క్షిదళంగా వికసిల్టింది ఈ విధంగా ఈ సే వాధురంభగుని ఉత్పావా వేడిమిచే, 
శివ తాండవపిభావంచే లెక్కకు మించిన సేవావితుల్కు కార్యళూరులు, చేతో ద్ధారకులు ఊరూరా 
అవతరించి తమ 'త్యాగసాధనలచే భారతవర్ష ౦లో తెలుగుసీమకు వన్నె వాసులు కొని తేచ్చారు. 
రమణయ్య గారు సమర్పించిన ఈ నేవోపహోర మొక్కే చాలును ఆయనకు ఆంధ్ర మాత్భమంది 
రంలో శాశ్వత మైన ఆశ్వారుస్థానం ఒకటి కల్పించడానికి, 

| స * స్త ష్ణ ke 
రమణయ్య గారి సంతీతపరిశమ, జాగరణ, కృచ్చ్రచాంద్రాయణాల ఫలితంగా ఆంధ జేశంలో 
గింథాలయోద్యమం వేళ్లూని అన్ని వై పులా అల్లుకో సాగింది. ఈయన 1941 తో పిథమాంధ 
గ్రంథాలయ మహాసభను సమావేశపరచి ఉద్యమానికి బాగా దోహదం చేశారు. ఈయన కృషి 
వల్ల అనతికాలంలోనే అంధ )జనపదంలో రమారమి వేయి శారడావమందిరాలు వెలసి ఆంధ్రల్లో 
విజ్ఞాన దీ స్టిన్సి నేడు లోకాన్ని ఊగిసలాడించే నవజీవన థా వబీజూలను వెడోచల్ల సాగాయి. తెలుగు 

౧౯ 



శ్రీఅయ్యంకి వేంక టరమణయ్యగారి సన్యాన సంచిక 

వారును నానాట ఏటి విలువను పీయోజనాన్ని బాగా గుర్తించి ఆదరింప నేర్చారు. కగిమంగా 
గంభాలయంకూడా చేవాలయంవలెనే గామాని కొక అలంకారం, పుణ్యస్థలం అయింది. ఎన్ని 

ఉన్నా గంథాలయ మనేది ఒకటి ఉంటేనే ఊరికి గౌరవం; లేకుంశు గొప్ప లోపం, కలంకంగా 

ఏర్చడింది. ఒక్కమాటలో, 'తెలుగునీములో *గింథాలయ చి త్తవృ త్తి ఒకటి గాటంగా నాటుకు 
పోయింది. ఎందరో వదాన్యులు "తాము కష్టించి కరాడ బెట్టిన సొమ్ముతో పీటికి మంది రాలు కట్టించి 
యిచ్చారు. ఎందజో సుపుతులు తేమ తలిదండ్రుల పేరిట స్మారక చిహ్నాలుగా ఏటికి ఆలయాలను 
ప్రతిష్టించారు, ఎందజో సేవాపరులు “భికాందేహి” యని ఊరూరా తిరిపమె త్రి పటిక భవనాలు 
కట్టించి కృతార్గులై నారు. పాభు త్యాలంబనం అంత మాత) మే అయినా కేవలం పజల సయం 
సహాయం మీదనే ఆధారపడి, స్థరరాపం దాల్చి ఈ యుద్యమం నేడు అంధు)ల నిర్మాణశ క్షికి 
నిదర్శనంగా నిలిచి తెలుగువారికి గర్వహేతువుగా వెలుగుతోంది. 

లే స్తో ఖు వ్ల * 

తెలుగు కోటలో గ్రంథాలయ జెండా దృఢంగా పాదుకొల్పడంతో రమణయ్యగారి మనస్సుకు 
సంతుష్టి కలుగలేదు. తన ఉద్వమాన్ని అఖల భారత్ ద్యమంగా పెంచి భారత చేశానికంతకూ 
ఒక ఆచార్యవీఠ ౦గా తయాకుచేసి ఆంధులకు క క్రి పెట్టాలని ఆయనకు చిరకాలంనుంచి ఒక వేరాస. 
ఈ స్వష్నం కూడా పంజాబు దొరతనంయొక్క_ పుణ్యమా అని త్వరలోనే ఫలించింది. 1918 లో 
పంజాబు ప్రభుత్వం వారి ఆధర్యంకింద లావోరులో అఖల భారత (గంథాలయ సభ జరిగినపుడు 
అందులో ఆంధ పితినిధులకు అనకాశం లేకుండా చేశారు. జాతీయాభిమానధనుడై న వెంకట 
రమణయ్యగారు ఈ అవమానం వ్వ క్షీగతంగా గాక అంధులకు, ఆంధ%ఎమపళేద్య మానికి జరిగిన 
పరాభవంగా పరిగణించి వెంటనే 1919 లో చెన్న పురిలో ప్రభుత్యసంబంధం లేని, స్వతంతి మైన 
అఖఎభారత్ (గంథాలయ మహాసభ ఒకటి ఆహ్యానించి అఖండవిజయంతో నిర్వహించారు. 
ఆ వేదిక నుండి యీయన తన [గంధాలయడిండిమం మోగించి తన సందేశాన్ని యావడా 
రత వర్గానికి అందజేశారు. ఈ సమయంలోనే అఖిల భారతగ Yంశాలయసంఘం కూడా ఒకటి 
స్థాపించి దానికి ఈయన ప్రధాన కార్యదర్శి యైనాడు. త్వరలోనే వీరి పోత్సాహవళంగా మద్రాసు 
బెంగాలు, పంజాబులలో సహాడ రాష్ట్ర! యసంఘాలు ఏర్పడి పని చేయసాగాయి. ఈ విధంగా 
క్ళమేణ ఈ యుద్యమం అఖలభారతో ద్యమంగా విజృంభీంచి, ఇంగ్లాండు అమెరికా మున్నగు 
"జే శాంత శాలలోని వి ద్యాప్రచారకులదృన్టి నాకర్టించి వారి ప్రశంసలను బడయగల్లింది. 
రమణయ్య గారి మహోశయం, చిరంతనస్యప్న౦ ఈ రీతిగా చివరకు అద్భుతంగా ఫలించి తీరింది. 
బ్రహ్మసమాజం, ఆర్యసమాజం, పాొర్షనసమాజం, దివ్యజ్ఞునసమాజం మొదలైన సకలోద 
మాలలోను ఆంధ్రులు అనుకరణమా(త్రపటీయనులే అన్న అపవాదుకు గుజియై విన్నబోయ్ 
అఆం(ధజాతికి (శ్రీ రమణయ్యగారి చలవవల్ల ఒక అఖలభారత గౌరవవీఠం దక్కింది, 

* క జో స్త 
౨౦ 



సరితోషం 

ఇరత జరిగినా సేవాకంకణుడై న రమణయ్య చిత్తానికి సంతుప్టీ లేదు. ఆయన దృష్టిలో ఇప్పటికి 
తాను చేయజాలిన దంతా నాందీ ప్రస్తావనలు మట్టు శే, “సూర్యరశ్మి, నీరు గాలి అంద!కీ అందు 
బాటులో ఉన్నశ్షు విజ్ఞానంకూడా అంనుబెటులోకి రావలెనుని అని ఆయన ఆదినుండి పెట్టు 

కొన్న లక్ష్యం ఆకాశమంత ఉత్నత మైనది. ఇది లోకంలో “అభివృద్ధి” అనే దొకటి ఉండేవరకు 

ధగధగలాడే లక్ష్యం. చేడు భారతభూమిలో మూకలు కట్టిన చీకటు లన్నింటిని ఇెల్లాచెదరు చేసి 
దేశాన్ని ఒక నాగరక రాజ్యంగా పునరుద్దరించాలంకు భారతీయు లందరిసీ, సీ పురుషులు పిన్న 

చెద్దలుు వేదసాదలు అనే తారతమ్యం లేకుండా యెల్రరిసీ విజ్ఞానవంతులుగా చేసి, బతుకు "తెరు 
వులు తెలిసినవారినిగా దిద్దడం కంకు వేరు సాధనం లేదు. విజ్ఞాన మే ధనము, విజ్ఞానమే శక్తి, 
విజ్ఞాన మే అభ్యుదయం, విజ్ఞాన మే జీవితంలో విజయం, ఇది సర్వకాలస ర్వావస్థల్లోను శ్రేయస్సాధక 
మైన దివ్యా స్తం, అందుచే దీనిగడనలో విశాంతి కూడదు; విరామం పనికిరాదు. ఈపరమార్థ ౦ 
గుర్తించి ఆంధ్రులు ఇంత దాకా చేసిన దానితో తనివి చెందక *జరయు మృతియు లేని” జాతి 
వలె విజ్ఞానో పార్టనలోను, వ్యాపనంలో ను ఈ యుద్యమ నిర్మాతకు ఇక ముందుకూడా తోడ్పడి 

తమ జాతిని ఉద్ధరించుకుం కే అదే ఆయనకు పదివేలు! ఆంధ్య్రజాతికల్యాణంకంయె ఆయనకు 

కావలసిన చేమున్న ది! 

* గా * * షః 

నీ రమణయ్య గారి కిియాశ క్రీ యింకా దివ్యజ్ఞానం, (ప్రకృతవై ద్భ్యం, బాలభటోద్యమం ఇత్యాది 
బహాుముఖాలుగా ప్రవహించినా ఆంధు”లు ఆ చాలనో పాలమూ నిర్వివాదంగా ఏ్ంిని వీీయంతో ) 
ఆప్యాయంతో,. కృతజ్ఞతతో స్ట్మరించేది వీరు గ౦ంథఛాలయరంగంలో కావించిన ఉత్కృష్ట నేవవల్ల నే. 
చేడు తెలుగుదేశంలో ఎక్కడ ఆడుగు బెట్టినా ప్రి (ప్రఖ్యాత నామం (గంథాలయంతో జతగా, 
అవినా భావంగా వినబడుతూంటుంది . తెలుగు చదువరుల నోమ్టులలో ఏరివేరు తరుచు [గంథాల 
యానికి పర్యాయ వాచకంగా కూడా వాడబడుతుందం కే అత్యు క్తి లేదు! ఇట్టి అనన్య సేవకుని 
విశ్యాసపూస్దులె న ఆంధు”లు (పేమింపక, ఆదరింపక, బహూూకరింపక చిరకాలం ఎెట్ట్రూరుకోగలరు? 

ఈ శుభావసరంలో ఆంధజనయిలి తేన అనుగుబిడ్డ రమణయ్యను ఆరో గ్ర్యైశ్య ర్యాలతో ఇంకా 
పదికాలాలపాటు తన నేవయందు వరిల్లుమని దీవిస్తూ పరితోపాళువులతో పసుపునేసలు 
చల్లుతో ౦ది,: | 



శీ ఆయంంకి వేంకటరమణయ్యాగారి సన్మాన సంచిక 
(© ఫ్ $ ఠి 

“చునుజునకు పసిపాపడు జనకు డగును 

“The Child is Father to the Man” 
— Wordsworth. 

మనము చిరుతేపాోయమ. నాడే యీ కవివర్యుని పడ్య పాదమును కవ ఫారముననో లేక 5-వ ఫార 

నందో చదువుదుము కాని దీని భావమును వయసుమిోరిన తరువాతగాని సమన్వయ మొన 

రించు కొనజాలము. ఆ రీతినే మన బాల్నుకాలనునాటి సహాధ్యాయుల గుణగణముల గు ర్హైరుంగ 

జాలము, ఇట్టి సందర్భమే నాకు ఫ్రీ అయ్యంకి 'వేంకటరమణయ్యగారి విషయమున సంభ 

వించెను, Ey) శులరు హైస్కూలునందు 1905,1906 సంవత్సరములలో 4,5 ఫారములలో జదువు 

నపుడు (శ్రీ) వేంకటరమణయ్యగారికి సహాధ్యాయుడనై యుండు భాగ్యము లభించెను, ఆ తరువాత 

“ఎవరికి వారే యమునాతీశే” అను నటులు వారు మమ్ము విడచి వేరొకచో విద్య నభ్యసింప 

జనిరి. నుము పాఠశాలలో చదువునప్పుజే “పువ్వు పుట్టగనే పరిముళి మళ్నట్లు, 'వేకటరమణయ్య 

గారు నయమునను, భయమునను తనతోడి బాలుర చెల్ల నొక్కొక్క పు స్తకము చొప్పున కొని 
వీంచ్కి ఒక చిన్న గింథాలయమును నెలకొల్సీ, కొన్ని పతోకల చెప్పించి, స్కూలులేని సమయ 

ముల నచ్చట గుమిగూడి విద్యాలాభమును బొందునటుల జేసెడివారు. ఇటుల వారు తనతోటి 
బాలురకెల్ల మాషదర్శకులుగ నుండిరి. 

తరువాత పగిసంవత్పరములు గడచిన వెనుక చేను వీరిని విజయవాడలో సందర్శించుట గలిగెను, 

చూతును గదా, వారి భాపాసేవ! ఎలలబాయమునందు వారి హృదయాలవాలమున నంకురించిన 

కోర్కెదీవు కాలకిమమున నలుదెసల నల్లుకొని, చిగిరించి పూలు పూచి, (శ్రీ రామమోవాన 
గంథాలయము వేరట ఏిజయవాటికయందు ఫలించెను. లంతియేగాదు. ఏరు పట్టణ వాసులతో 

పాటు, (గామస్టులకును (గంథాలయపాశ _స్వ్వమును బోధించుటయ్ గాక, (గంథాలయ సర్వస్య 

మను పతి”క నొకచదాని ప్రచురించి, భాపూసేవమూలమున దేశసేవ సాచరింపజొచ్చిరి, దీని 

నంతయు నెరింగిన పిదప మై నుదహరించిన పద్యపాదభావము నాకు గోచరించెను. 

ఆ పూర్యో క కవితిలకుని ఆశయమే పీరికి లభించునటుల పరమేశ్వరుని (పార్థించుచు నా పి 

చయ వాక్యముల ముగింతును. 

“బాల్య మంతయు వీరి "కే పగిది నడచె 

యొావనముగూడ సీరీతి పోవ్రచుం జె 

వార్గకముగూడ నిటుల సొంపారుగాత 

మనుజుానకు పసిపాపడు జనకు డగును. 

బెజవాడ శే వేం, రాఘవ అయ్యంగారు, ఎమ్. ఏ., బి, యిడీ., 



ఆ శీ ర్స చన ము 

ర్, శ్రీమంతుని వేంకట రమ్కణామాత్యు నయంకీకులజు నాయు ర్భాగ్య 

శీముంతుం? జేసి ప్రోచుతం గామిత ఫల చాతి) దుర్ల కరుణాన్వితి యె. 

క. భగవద్దీత కృతిం గొనె, భగవద్భ కుకు కుటుంబి బహూువపోవకుండీ 

సుగుణుండు బాలభటులం,దు. గడు౯ బేరొంచె నెందు ధూర్యవాు డగుచు౯. 

క్ల, సర్వస్వ మనెడీ పతక; ధూర్యహుండె నడపె నితండు తొలి; లవం౦బున్ 

గర్భం 'బెబుంగగం డీతని, శ్రరడు రశ్రీ ౦చు(గాక సకల విధములన్, 

జె డ షి వ జవాడ, చెళ్లపిళ్ల వేంకటశాన్తి శతావధాని 

సీ 

(శ్రీ అయ్యంకి వేంకటరమణార్యాభి వందనములు 
అయ్యంకి వేంకటరమ,ణయ్యా నూరేండ్లు నాయురానోగ్యంబుల్ _ 

వెయ్యారులు స్ కశ్ళరుం, డియ్యన్ సన్మానము ప్రజ లీయ్యవ లె నయా, 

గ౦ంథాలయములం బెట్టియు, నాంధాావని నిదలపి యాదర శ్రములం 

దంధత్య ముడిపితివి, పూ, న్టేందునిభా వంకట రమణేందా) సాండా, 

సీ వంటి తెలుంగు వొహ్నణుండే వీట జనించునచట యేకత్వము వి 
ద్యా విభవము భాతృత్వము, శ్రీ విలసిల్లును శుభంబు నసేమము లలరుక౯. 

గ౦ంథాల యోద్యమకంమమును సాధించి, తెలుగుబాసకు కీర్తి చెచ్చినావు 
ఆదర్శకంబు గం థాలయసర్వస్వ, పతక నెలకొల్పి పిబలినాను 

జిజ్ఞాసువునిగ దివ్యజ్ఞాన సభను సా,ధనంటేసి సద్భు క్రిం దనరినావు 

చాలభటోద్యను పా్రరంభములం బో9త్ప,హించి వికోమము చూవించినావు 
మించి చేశసేవను పిబోధించినాను, మంచివారందరిని గౌరవించినావు 

వినయమే శీలమని నిరూపించినావు, పిథిత “అయ్యంకి వేంకట రమణయార్య.”’ 

తెలుస చరిత) వా్రయునెడ దివ్యముగా భవదీయ సత్కఇా 

కేనలము గూర్చవచ్చు గుణగణ్యులు సీవు నిజంబుగా మన 

స్పులు పులకింప బొ_త్తముల సొంపులు నింపుచు వన్నె. బెట్టి త్ర 

న్ని లయములకా సరస్వతిని నిల్సిలి “వేంకటరముణి సత్క_వి. 

పీఠాప్రురం ఉమర్ అలీషా. 
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తీ అయ్యంకి వేంకటరమణయ్యగారి వన్మాన సంచీక 

"అతండయ్య ౦కి కులాబ్టి చందిరుండు 

మ. అత. డయ్యంకికు లాప్టిచందిరు. డమాత్య కేష్ణుం డాంధాళికి౯ 

పాతం డత్యంత ము మాకు 'నా ప్పుండు సదోన్నిషదుండు సన్నిత్రసం 

గతుం డార్నుండు వ దాన్యు డు త్రము(డు షీకావంతే డాఢ్యుండు సం, 

తత సంతోష సుకర్మవిష్టుయ శ తాబ్లంబుల్ సుఖం బుండెకు౯. 

శా. ఆవేశం బెబుగండు చేనయిన కార్యం బాస్థత్ య జేయు సం 

భావించు౯ భర తావనిం గలుగు విద్యద్వరు ఆక్ ధుర్యులకా 

చవు౯ దేశము 'బెద్దల౯ గళల బీతిం గొల్పు నయ్యం వం 

శావిక్య్శూతుండు భీతి వర్దితుంకు విఖ్యాతుండు నుజ్జాతుండుక . 

ఊ పోయ విహంగమార్షమున. బొంగండు కుంగండు “దేశభ కుల౯ 

గూడి బివీలికాధ్యము నం గొంకక నిల్చు నచేరి కాపదల్ 

చేడు సరస్వతి న్నిలుప బేవళముల్ నెలకొల్పు నెల్లెడ౯ 
వాడని వేడ్క్మతోడ బెజవాడ మొదల్ గల వాడ వాడల. 

ఉ. వందలు వేలు లక్షులు (ప్రబంధము లెట్టుల బీరువాలలో 
నందముగాగ బెట్టి నిమిపార్టములోం దనుగోరు పుస్తకం 

_ బుం చెమలించి తెచ్చు విధముల్ బుధు. డీతండు శా స్త్రరీతిగా 

నంద ఉెజుంగ నాంధ  )మునయంధునం దెల్సె వినూత్న పద్దతుల్ + 

వొ, భదడాగకారములౌ (పబంధములు సద్భావంబులుకా బ(తికల్ 

ముదించుక్ దన యంగక్రరాజమున స మ్మ్లోదింపంగా సజ్జనుల్ ' 
నిద౯ా మేల్కొ.నం బామరుణ్ తనసుతుల్ నిర్యావాకుల్. గా సం : 

_ విద్దూపు౯ భగవంతు. గొల్పు నెట నే విఘ్నుంబు లేకుండగా ' 

క, ఎట నున్న వార లీ వేం 

కటరవుణుని. బొగడుచుం(దు (గంథాలయ సం 

ఘటనాకార్యములందున 

నిటు లుండంబోలు యశ మచే వని సేయక. 

బెజ వాడ, పండితరాజ దంటు నుబ్బావధాని, 



నా పరిచయము 
(శ్రీ చెన్నుభొట్ల భానుమూ_ర్డి, బి. ఎ., ఎల్. టి., ఎకా, డి. 

స్వల్పారంభముగా నుండే చిన్న కొండవాగు పోను పోను పెద్దదై కొండలను గూడా (బద్దలు చేసు 

కొని బయటపడి తాను (ప్రవహించునంత మేరా సస్వ శ్యామలము చేసినాక్టై నాలుగు గోడలమధ్యా 

యిమిడియున్న బడిగదిని బుద్దిపూర్వకముగా వడలివేస్కి విశాలవిశ్వాన్ని తన పాఠశాల చేసుకొని 
తాను విద్యావంతు డగుటయేగాక్క తనతో సంబంధముగల |ప్రతిపురుమని (క్రీనీ గూడా సరస్వతీ 
రూపాన్ని చేసే గ్రంథధాలయోద్యమాన్ని చేబట్టి, (ప్రచండవేగముతో (ప్రవహించే నదివలె నిర్జిద 
శ్రద్ధతో తెలుగుదేశాన్ని విద్యావంతము చేయుటకు అహోోర్యాత్రములు పనిచేసిన వారిలో వెంకట 
రమణయ్య ఒక్కడు, 

మన మాయనతో ఎంత క్లిష్టమైన పనినిగురించి చెప్పినా ఆయన కా పని చాలా తేలికగా కనుపడు 
తుంది. అసాధ్యమైన పని యెక్కొ_డా లేదనీ, తగినంత (శద్ధా దిశా ఉంజే (పతిపనీ సాధ్యమే అవు 

తుందనీ ఆయన నమ్మకము. సంశయముతో (ప్రారంభించిన కష్టపుపను లనేకము ఆయన విశ్యాస 
బలమువలన  సులభసాధ్య మగుట నా నిత్యఅనుభవములోని విషయము. _ అట్టివానిలో 

(పకృతిశిబిరము ఒకటి. ఒక నెలదినములు, అనేకపకృతులు గల శ్రీలు, పురుషులు, పగి లు, 

ఒకచోట చెట్టనీడన నేలమై పవ్యళించి వండని పదార్ధములు తిని జీవించుట సాధ్యమని (గ్రహి-చి 

ఆ దృశ్యాన్ని ముందుగానే మనఫలకములో చూచి నడపుట సామాన్న కార్యము కాదు. దానికి 

కావలసిన విశ్వాసబలాన్ని మా కిచ్చినవాడు వెకటరమణయ్యే. ఈ సాహసవిశ్వ్యాసములకు 
నెపోలియనుకు, ఈయనను పోల్చవచ్చును. 

రవిందనాధ టాగూరు స్కూలును జయిలు అన్నాడు. అందువల్ల చే టాగూరు స్కూళ్లు కాలేజీలతో 

చదువటాని కిష్టపడలేదు. టాగూరు స్థాపించిన విశ్యభారతికి జెయిలు వాసన లేదు. అక్కడ స్వేచ్చ 

ఉంది. విద్యార్థులు తో జేలుదగ్గిర 'మేకవీ ల్లలవలె గాక అధ్యాపకులతో స్నేహితులవలె (పవ ర్థిసారు, 

వెంకటరమణయ్యగారు చిన్నప్పుడు రుస్తు ౦బాదాలో అయ్యగారి వెంకటరమణయ్యగారి యింట్లో 

ఉండి చదువుకొశేవారు. అప్పుడు స్కూలు పాఠాలతో పాటు షతికలు గూడా చదువుతూ ఉండే 

వాడు. చేను గూడా నర్పాపురం స్కూల్లో హయ్యరుక్షాసులలో చదివేవాడనుు ఆయన ఒకటి, 

"రండు ఫారాలలో ఉండేవాడు. పత్రికలు చదువుట అయ్యగారి 'వెకటరమణయ్యగారి. దృష్టిలో 

చాలా తప్పుపని. చదువుకునే పిల్లలు పత్రికలు చదివితే చెడిపోతారని ఆయనకు భయము. అందు 
వల్ల మన వెంకటరమణయ్యను షత్రికలు చదునుకోనిచ్చే వాడు కాడు. తండ్రితో చెప్పి మందలింపించే 
వాడు. అందువల్ల వెంకటరమణయ్య పత్రికలు దొంగతనంగా చదువవలసివచ్చేది. శని నారముగూడా 
బడి ఉన్నదని యింటివద్ద చెప్పి రుస్తుంబాదా నుండి నర్సాపురం వెళ్ళేవాడు. అక్కడికి ఒక న్నేహ్ి 

తుడి వేరుతో ష్మతికలు -లెప్పించేవాడు. ఆ షతికలు తనివితీరా దొంగతనంగా చదివి యింటికి తిరిగి 

వచ్చేవాడు. ఆరోజులలో నర్సాపురంలో (గ్రంథాలయాలు గాని, ఉచితపష తికాపఠ నమందిరాలు 

గాని లేవు. నర్సాపురం, స్కూలు (గంథాలయములోని పుస్తకాలు, స తికలు విద్యార్థులకు మాత్రం 
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శ్రీఆయ్యంకి వేంకటరమణయ్యగారి సన్మాన సంచిక ; 

యిచ్చే వారు కారు. విద్యావా సంగముమోద ఆయనకు చిన్నప్పటినుండి ఎంత డాహాం ఉండేదో 

దీనిన్ని బళ్షు (గహింపవచ్చును. ఇప్పటికీ ఆయన దోవన పోతూ ఎన్నో పత్రికలు కొని చదువుతూ 

ఉంటాడు. ఆ చిన్న తనములో పతికలు చదివే ఆ చొంగతేనముగూడా యెన్నోనాళ్లు దాగలేదు. 

అయ్యగారి వేంకటరమణయ్యగారు ఆ దొంగతనాన్ని పట్టుకొని తండికి వప్పగింత పెట్టినాడు. 

వెంకటరమణయ్య ఎదురు తిరిగాడు. రుస్తుంబాదాలో అయ్యగారి వెంకటరమణయ్య వత్తిడి 

పడలేనన్నాడు. చదువుకు స్వస్తి చెప్పినాడు. విశాలవిశ్వ మే పాఠ శాలగా లోకానుభవమే పాఠము 
లుగా చదువుకొన్నాడు. ఆయన యిల్లు ఒక" సరస్యతీమందిరము.- ఎన్నో తరగతులకు చెందిన [గంథ 

సంపుటము లతనివద్ద నున్నవి. ఆయనకు విద్యావిషయములో ఉన్న ఆకలి బ్రహ్మరాక్షసి ఆకలి 

వంటిది. ఎప్పటికీ తీశేడి కాదు. 

బడిలో పిల్ల కాయలకు చదువు రావడం జయిలులో నేరస్తులు మంచి మనుష్యులు కావటంవతెచే 

అసాధ్యమైన పని యని వెంకట రమణయ్య నమ్మకం. అందువల్లనే ఆయన 15, 20 సం॥ల వయస్సు 

మధ్యనే గ )ంథాల యోద్యమాన్ని ఆరంభించినాడు. చదువుటలో ఎంత స్వేచ్చ ఉంకే మనువ్వులు 

అంత న్యేచ్చ గలవారు అవుతారని ఆయన నమ్మిక, అదీగాక చిన్నతనములో వ దురదృష్ట 

వశాన్నో చదువు కోని వా రంతా జీవితాంతమూ విద్యానిహీనులుగా ఉండ నగత్యము లేదనీ, 

గింథాలయాలద్భ్యారా ప్రతివారు ఏ వయనునుండి అయినా గూడా చదివి విద్యావంతులు "కా 

వచ్చుననీ ఆయన నమ్మకము. తెలుగు దేశములో ఆయన తిరుగని గాామముగాన్సి చివర 

కో తాలూకాగాని లేదని చెప్పవచ్చును, ఏమాత్రమూ విసుగులేకుండా (గంథాలయనిర్య్వహణములో 

వివిధగంథాలయని ర్యాహకులకు సలహా లివ్వడము ఆయన కత్యంతసంతో హదాయకమైన వివ 

యము. ఆయన ఎన్ని (గంథాలయవార్షి కోత్సవాలకు అధ్యక్షులెనాడో, యెన్ని వాక్టి కోత్స వాలల్లో 
ఉపన్యసించాడో, ఎన్ని "తాలూకా, మండల, ఆంధ్ర దేశ, అఖిల భారత (గంథాలయ మహాసభలు 

జరిపించాడో "లెక్క వేయటానికి సాధ్యముకాని పని, 

(గ్రంథాలయ సర్వస్యము ఒక అమూల్య ప్రకటన. మొదటి 2, శీ 4 సంపుటములు ఆయన స్వంత 
(ద్రవ్యాన్ని హవిర్భాగముగా చేసి (ప్రచురించినాడు. తరువాతగూడా మొన్న మొన్నటి వరకూ 
ఆయన యెన్నో సంపుటాలు చాలా కష్టనష్టాలకు లోనై (ప్రచురించినాడు. (గ్రంథాలయ సర్వస్వ 
ములో (గ్రంథాలయ శాస్త్రమే గాకుండా సాహిత్యవిషయాల చర్ల గూడా ఉండేది. అందులో 

పూర్వ సాంప్రడాయకుల కవిత్యమే గాక అధునికుల క వితము గూడా (ప్రచురింప బడుతుంది. 

ఆయనకు పూర్వఆధునిక భేదము ఇసువుంతా లేదళ్లై ఉన్నది, ఆయన దృష్టిలో విశ్ళవిద్యాలయ 

మంకు (గంథాలయమే. అందువల్లనే ఆయన "కా ఉద్యమంలో అంత (శ్రద్ధ. వెంకటరమణయ్య 

(గ్రంథాలయోద్యమానికి (ప్రాధాన్య మొసంగ్కి (ప్రారంభవిద్యను నిర్భంధము చేసిన గయక్యారు 
మహారాజు శాయాజీరావు బహద్దరు వారి వష్టిఫూక్తి ఉత్సవానికి స్వయముగా వెళ్ళి మహారాజా 

వారికి సన్మానషత్రసమర్శణము చేసి వారిచేత గారవింపబడి, సంస్థానఅతిథిగా నుండి తిరిగి వచ్చిరి. 

2౯. 



నోపరి చయ ము 

శివాజీ మహారాజును మనము బొమ్మలలో గుజ్జముమిద స్యారిజే స్తున్నట్లు చూచినాము: అవసర 
ఆం(ధ్ర.మహాసభలు బెజవాడలో 198కి సంవత్సరములో - జరిగినవి, నీలి దు స్తులలో- వెంకట రవి. 

ఇయ్య గుర్రముమోద సవారీచేస్తూ నేవకదళాన్ని నిర్వహించే చృళ్యాన్ని. జ్ఞాపకం తెచ్చుకుంకే 
యిప్పటికీ ఒడలు జలదరిస్తోంది. oe 
బాలభ టణద్యమము ఆంధ దేశానికి "మొదట తేచ్చినవాడు "వెంక టరమణయ్య,. కాకినాడ కాంగెసు” 

జరిగినప్పుడు వెంకటరమణయ్య భటోపదళాధిపతిగా ఉండి, నిర్వహించినాడు. అది అంతో గూడా' 
ఆయన హిందూస్టా౯ స్టాటుకమిషనర్ గా ఉండ్కి పొందిన తరిబియతుయొ శ ఫలితము. సర్, రాబర్హు 
"బేడె౯ ప వెల్ మదాిను వచ్చి “స్క_వుటు గ్రామాన్ని దర్శించినప్పుడు (నిక్కరు ' ధరించకుండా 
శత్రియులవలె పంచె వెనుకకు విరచికట్టిన భట పటాలమును (జగ్గయ్య వేట, సాధు రామకృష్ణయ్య 
గారి పటాలము) తీసికొని వెళ్ళిచూవిరి. బేడెన్ పవెలుగారు ఆ పటాలమును వారి దుస్తుల:వితేష. 
మును వారు చేయు పనులవిశేషమును జూచుచు ఆరగంట. గడవిరి. మరియు బేజెను పచెలూగారు- 
వెంకటరమణయ్య గారికి ఒక పతకము (ఢె౭డర6) ను-క్లూడ బహుమతి చేసిరి _ మహోనండియుందు.. 

“ఆల్ యిండియా స్కౌటురాల్రీని-. రావించి అంధు9అపితిభావికేషములను అఖిలభారత. మంత్తా: 
ఇాటినాడు, స్వయముగా సౌటు శిబిరములు జకుపుటయే గాక స్కౌటు తరి్వవియతుకు సంబంధిం: 

చిన అచేక౫ )౦థములను ఆయన తెలుగులో పిచురించినాడు, ఆ పుస్తకాలే యిప్పటికీ స్కాటు. 

శాస్త్రమునకు అథారిటీగా. ఉన్నవి 

ఆయన యింటి పనులు ఎప్పుడూ - స్నంతముగా ఈచూచుకోొనడు.. త ల్లి మంగయ్యవమ గారు (బతికి 

ఉన్నప్పుడు ఆయన. లుంటి పనులలో “పాపాయియేి. - ఇప్పుడు కోడలూ కొడుకు చరాుకరెనుటు 
వేత ఇప్పుడూ “పాపాయీ* ఆయన కున్న: జెలివి యేమంకు సమర్థుల నాపనికి “యేర్చజుచి తాను 
నిశ్చింతగా నుండుటయీ. 

ఆయనకు పని ఎంత ఎక్కువగా నుండిన అంత శీరుబడి. దీనికి ఒక సాద ర్టశ్యము "జెప్పిన 'జాల్వనుః 
కాకినాడలో కాంగెసు జరగినప్పుడు ఆయన కాంగొసు వాలంటీరు దశ్లానిక్షి ఉపనేన్తానిగా ఉండిరి: 
ఆ కాంగిను దినముల యందే ఆయన అఖలభారత. గింథాలయ మహాసభను అఖిలభారత 

న. 



శ్రీ అయ్యంకీ వేంకటరమణయ్యగారి సన్మాన సంచిక్ 

ఆశాఖామంతి) కిచ్చిరి. 'వేరొకరోజున వాలంటీరుసభకు సొమ్ము. చేకపోయినది. వెంటనే ఆ సభకు 

ఆహ్వాన సంఘాధ్యక్షులగు (శ్రీ) కాశీనాధుని నాగేశ్వరరావు పంతులుగారికి శులిగామిచ్చి నూరు 
రూపాయలు తెప్పించి యిచ్చిరి. -ఈ రీతిగా ఒకసారి ఈ మూడుసభలకు సంబంధించిన కార్యము 
లను లోటువాట్లు లేకుండ నిర్వహించుట సామాన్యకార్యము గాదు. 

భార్యావియోగమువలన కలిగిన దుఃఖాన్ని దిగమింగి, అందువలన హృదయములో కలిగిన 

వ్యధను ప్రజాహిత కార్యములలో మజుచినాడు. (బ్రహ్మాచర్యమువలన చేకూరిన శకిని గూడా 

ప్రజాహితకార్యములశే జమకట్టినాడు. _స్వవిషయాల్లో = యెంత నిశ్చింత, (ప్రజాహిత కార్యాల్లో 
అంత నిమగ్న త. ' 

ప్రతికార్యము తప్పక నెరవేరుతుందనే ఆయన నమ్మిక. అపజయముచే ఆయన యప్పుడూ నిరుత్చా 
హము చెందడు. తిరిగి తిరిగీ ప్రయత్నించి జయము గాంచుకే ఆయన స్వభావము, తప్పక నెర 
వేజుననే విశ్శాసముండుటవలన ఆయనకు ఆందోళన, విచారము లేను. అందువల్లనే ఆయన .యెన్ని 

ఉద్యమాలలో పనివేసినను, ఆరోగ్యాన్ని; బలాన్ని, 'పెంపొందించుకో గలుగుతున్నాడు. ఎంత క్ష స 

పరిస్థితులను గూడా ఆయన ఖ్రైర్యంగా ఎదుర్కొంటాడు, అపజయాలను ఆయన అనుభవాలుగా 

సికొని జయము పొంబేటందుకు అపజయాన్ని సోపానాలుగా వాడుతొడు: అందువలననే అతనికి 
అట్టి శుభదృష్టి (Optimism) ఉన్నది. 

ప్రకృతి ఉద్యమానికి ఆయన చేసిన సేవ అపారమైనది. “ఇ్రండియకా నాచురోపాత్ ” (ThE-Indian 
Naturopath) వల్ల వచ్చె: నష్టమంతా యిప్పటికి ఆయన ఖాతాశే. జవకట్టుతున్నారు. డాక్టరు 
బావిట్క్ యండి, ఎల్. ఎల్, డీ గార్కి సంపాదింప నసాధ్యముగా నున్న అపూర్వ మైనాహ్యూమక 

కల్చెర్ అండ్ క్యూర్ ౫ అనే సూర్యకిరణ చికిత్సావివయిక (గంథము మనము-లంగ్లీషులో (ప్రచు 
రింపగలుగుటకు ఆయన యొక్క_ అచంచలమగు దీక్షయే కారణము. 

(ప్రకృతికార్యాలయ (టన నిర్వహణములో ఏరు చూపుచున్న ' అకుంఠిత దీత్షు ఆశ్చర్యకర మైనది. 

"బెజవాడలో వెంటనే ప్రకృతివై ద్య కళోశాలను స్థనీింపవలె ననియు, "కేంద పకృతి చికి త్స్పాల 
యము సావీంపవలె ననియు వారు సంకల్పించి యున్నారు, ఆ'పనులు వారు తప్పక నిర్వహంపగల 

రనియె వారి స్వభావము నెరిగిన నేను నమ్ముచున్నాను. 

కవులు, పండితులు, పెద్దమనుష్యులు, ధనికులు వేదవారు, సనాతనులు, సంస్కార (వీియులుు అనాధ 
యువతులు, విద్యావతులు, "మొదలగు వివిధ తరగతులకు చెందిన వా ఆందలో వెంకట రమణయ్య 
మిత్రబ్బృందములో నున్నారు. 

ఇన్ని ఉద్యమముల్లోనూ పని చేయుచున్నట్టి యీ (ప్రతిభాశాలి వెంకటరమణయ్య జవాను 
హమువలన చిరకాలము జీవించి తాను (ప్రారంభించిన ఉద్యమముల నన్నిటిని ఇతోధికముగా ఫల 
(పదములు జేయుగాత మని భగవంతుని (ప్రార్థించుచున్నాను. 

# 
జీత 
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శ్రీ అయ్యంకి చేంకటరమణయ్యగారి సన్మాన సంచికీ 

కవులకు గొంగుబంగరు రీతిగా. దన, క్చిన నీ యుదార సౌశీల్య మెంచి 

పరిశోధకులకు. దోడ్సడి యాంధిజగతికి, రక్కి గూర్చిన కళారతి గోహీించి 

గింఛాల యాద్యమ కార్యంబులందు స్రీ యసమానముగు నట్టి కృషి. నుతించి 

వాజ్మయ సేవకై పరుగు వారెడి సీదు, భాపాభీమానతత్సరత తలచి 

ఆంధుి) లిప్పటి క ర్ష్యపాద్యములతోడ, నిన్ను. బూజింప వచ్చి యుండిరి సుమయ్య 

అందుకొనుమయ్య! (శ్రీ) మదయ్యంకి వంశ్య! రసికనుతచర్య, వేంకటరమణయార్య! 

ఊరూరా బితిభాపడర్శకములై యొప్పారుచున్ గంథ భాం 

డారంబుల్ నెలకొల్పగా-బడుట, యాంధ్మిక్రోణిభో చేజమున్ 

జేరుం బెంపు దలిర్చచుండుట, భవద్విఖ్యాత నే వాఫలం 

బై రాజిలైను పీచు జీవితేమునం దయ్యంకి వంశాగిే! 

జనసామాన్యము శూన్యదృష్టీ మెయి భాపన్ జూచుకాలాన స్ప 

వన నద్యంబుగ భారతీ చరణయుగ్నాధీ నబుద్దిన్ డనూ 

ధన సర్వస్వము భారపోసితివి స్వాతం తాస్యంకురంబుల్ జగ 

జ్ఞైనచి త్తంబుల నాంటినాడవు నినున్ శ్లాఘింపగాం జెల్ల చే, 

ప్రతిఫల వాంఛ లేక బహుభంగుల చేశహీతంబు నూర్పుకు 

జతనముగా చరించితివి సర్వవిధంబుల నాంధ చేశ ము 

న్నతి గడియించె నీదుకతనన్ చకితంబులలోన సీదు థా 

శ్యతకృవ్. మెచ్చుకోగలరు భావిక్రవిప/భువుల్ కృతజ్ఞులై . 

ఆంధీ దేశమున (గంథాల యోద్యమము నీ, కతేమున బెంపొందగలై ననుచు 

ఆంధ భారతికి నీ యభ్యుడయంబుచే, ఫె త్రతేజంబు చేకూరె నంచు 

అంధుల కార్యదీ శ్షూదికంబులకు ప కృషి.చేత వేరు దక్కిన దటంచు 

అంధోద్యమంబున కన్ని విధముల సీ యుత్సాహ శ క్రి మే లొసతా నంచు 

ఏ యశోగీతి బాడుచుండెను జగంబు, మనసు పీరంగ నాలించి మాతృ సేన 

కోయితేము గమ్ము స్కుం గల్యాణసిద్ది, అమరు నయ్యంకి వేంకటరమణ మంత్రి! 

శ్రీ శేషాది)రమణ కవ్చలు. 

కెద 



సన్మానప్రశంనాపద్యములు 

. శ్రీదయితుయ నిత్యంబు వుపోదరమున ళకుభాచిరాయురారో7 క్... . 

ర్యాదు లొసలి యయ్యంకి క్కులోదయు వేంకటరమణుని నొగి రక్షీంచుక 

న్స్, విజ్ఞానబీజముల్ సపెంప “౫ ౧౦ంథాలయో, ద్యమ పీతాముహుి” లయి తనరినారు 

తె వీ 

శే, 

నీ, 

“గ్రంథాల యోద్ధారకత? వన్నె గాంచ గం, థాలయంబుల నిల్పి యలరినారు 

అసమాన సేవ “గంథాలయశా స్త్ర వ్కీశారదు” లనువేర మాజినారు 

గ9ంథాలయోదయకార్యంబుల నమూల్య, విఖ్యాత గడియించి వెలసీనారు 

ప్రతిని బరోపకారపారీణు లగుచుం బ్యఖిత గార వ మెంతయుం ఒడసీనారు 

అసదృశపితిభాఢ్యు లై యెసగినారు, ప్రచురసు సుస్టిమ! వేంకట రమణనావా! 

ఆంధలోకంబు నకా చిరపరిచితు,లై యసామాన్యగణ్యత గడించి 

అల్ల గ౦౦థధాలయో. ద్యమమున శెంతయు, దనదు సర్వస్వమ్ను ధారపోసి 
త్రశ్ర్రయత్నము ఫలితమ్ముగా నాంధ) బె, శమ్మున స్థాపించి సంధు మొకటి 

సంతత కార్యదీ శ్షూపరతంతు లై, కార్యదరి గ్థత్యమ్ము. గాంచి మిగుల 

. నతినిరంకుశముగ నిర్వహణ మొనర్చి, యాంధి దేశంబు నకు, నిండియాకు నెల్ల 

నంచితాదర్శముగం చేసి యల విదేశ దృష్టు లెల్ల నాక శ్టీంచి దీమసమున 

వరలు మిమ్ముల బూగడంగ6ల దరమె? మాకు. 

ఉద్నువుం బభివృద్ధి నొంద సభల్ ప్రద, ర్భనముల స్వపర రాష్ట్రముల జరిపి 

తత్పచారమున వై గావించి “ల లైబ్రరీ, సర్వస్వపతిక ' స్వయము గా 

భూయిష్టమైన యపూోర్యవిఛా నమ్ము కార్యరూప మ్నుగో గడలుకొలివి 

ఆకర్ష కము నూత్న మా పద్ధతులతో 'డ, సత్త దుద్యవమమును సాగండేసి 

శ్లాఘ్యమా విజామోదమ్ము సంఘటించి, అందణికిని [బోత్సావాము శ్ర నావహించి 

యొల్లరీతుల నుపకార ' మెనయంజేస్తి వరలు మిమ్ముల బొగడంగంల దరమె?ః మాకు. 

అలరు గ్రంథాల యోద్యమ ముచ దశయందు, వర్ణిల్లు నట్టుగా వరలం "జేసి 

పరవు “దివ్యజ్ఞానపతి)కళ్ ” సాపించి, యత్యు త్ర త్రమస్టాన మాకిమించి 

“హాక్ళతి” వై ద్యమునకు బహుసహాయము చేసి, శడ్లమె మార్లదర్శకులు నగుచు 

అల “భగవద్లీతి నాదృతిం గృతి నంది, “బాలభటోద్యమి” ప్రతిభ నెరపి 

శే, ఘనతసారస్వ్యతమ్మును; గళ, చరిత, నాట్య విద్యాదులెల్ల ననారతమ్ము 
తగ యథాశ__క్షిమె క్మె సముద్ధరణ చేసి వరలు మిమ్ముల బొగడంగల దరమె? మాకు, 

కిణి 



శ్రీ ఆయ్యంకి వేంకటరమణయ్యగారి సన్మాన సంచిక 

మ శ్తేభవి క్రీడిత కంద గర్భసీసము 

ఏితత సౌళీల్య్వసు వేద్య సద్దుణమణి, డాతృత్వ సంశోభితా! ద్విజెశ! 

విహితసమ్మాన్న! వివేకయు క్షమతి! స్యాహిత్యప)భావాంచి తాత్యుపకృతి! 

సుకృతిసంది ప్త స యకో ధనోర్షత! శతా, _రితలాాణపారీణ ధఏళాల! 

వినుత దాక్షిణ్య! సు సువిళతప పథ! కళ్ళా నూనాభిమానోన్న తా! నిరూఢ! 

"లే. యాచకజనాభిహిత! ప పి ళోచరితను, వేదస సమ్యగాచార! బుధాదృతిపర! 

(శీచణ! ప్రసన్న హృదయ! శుభోచితమహ్క నీయవ రృనోదార ఖనీ! సుధీర! 

PDC 

గీత కందగర్భ చంపకమాల 

చ. వరసుగుణాంచితా! యమల వంశగరీయ! యుదారకి ర్ట సం 
భరితేదిశా! సదాసుజనమాన్యవి కేవ! విశుద్ధభావ! భూ 

సుర! జగదున్న తా! సకలసూరిగణ స్తుత! సౌమ్య తేజ! శ్రీ 
కరచరితా! సుధీ! సుకృతి గారవభాజన! శోభితాంగణా ! 

చ, పలుకువెలందియ త్త యెడబాయక మో నెలవందు నిల్చుతక౯ 

గలుములచేజెకోడలు సుకంబుగ మోదగు నాల్క బొల్బుత౯ 

వలమురితాల్పు నల్య మినువాక తలం గల మేటి యెఫ ఫ్లు క 

ల్ములు బలుపాడిపంట నెజపున్నెము కోర్కె. లొసంగి స పో౦చుతక. 

చం కడివియుం చేజు థీవియు మగంటిమి బాగము తాల్ని తెల్యియుక్ 
దొడరగ, నెయ్యముక దనరం దోరపురాచతనము శ మోజిల బెం 

పడరగల దొంటిపె ప్పోగ్గడల యందము వొెందుగ నిల్పి, మేటివై 

కడు నెల ప్రొద్దు చుక్కొలును గట్లననాళ్లు నసమ్ము పొందుమా ! 

కవిరాజ: కవిరత్న : చింతపల్లి రామకృష్ణమూ ర్షిశాస్తీ, 
a] అధ వ. ల య గవర్నరుపేట - బెజవాడ, శ్రీకృష్షభగవద్దీత, బుతుసంహార, రనమంజరి, సనత్సుజాతీయ, (పముఖగంథక ర్త 

కి 



చంద్రకళ 
ముసలోనీ తొమి ది సంవత్సరముల (పాయమున నొంటరిగా గదిలో తలుపువేసికి?ని నిలువుటద్దము 

ఎదుట నిలబడి గంభీరముగ "ఉసన్యాసకునివలె మాట్లాడుచుండెను. తల్లి వాని మాటలథోరణి విని, 

తలుపు తట్టి, “బెనిట్లో నీ. కేమయిన పిచ్చియె త్తి తినచా అని కేకలు వేయ, 'బెనిటో తక్షణము తలుపు 

శతెబచి, అమ్మా! చేను పెద్దవాడ నై నతరువాత మన “అభినవ ఇటలీ” చేశమునకు నా సేవ అవస 
రము. దానికి చేను ఇప్పుడు “ంఖీరముగా మాట్లాడుట అభ్యనించుచుంటి? నని తల్లికి బదులు. 
చెప్పును. 

ఇట్టి గుణసూచనలు లేయా బా/యముననే మహాపురుషుల జీవితములలో పొడగట్టును కాని భావి 

శీలములో నొక వ్యకి చే నీశ్వరుం డేమి చేయించ నుండేది చాల్యమునం'ే వాని యందు నిబిడీ 

కృతమై యుండును. నాధారణపురుషులయందు వారి చిరుత పాయమున వొడకట్టు గొప్పసూచ 

నలను మనము శంద్లతో పరిశీలించి, కనిపెట్టము. ఫువ్వు బాగా వికసించి దాని సౌరభము నలు 
డెసలకు చెదజల్లునప్పుడు గమనించి, ఆహా!" ఆహో!” అని న్ ఎంతో వడ్డి ంతుము. యోధులలోను, రాజ 

కీయ వే త్రలలోను, ఏరులలోన్సు పివ_క్రలలోను .చరతిశారులలోను, కవులగోనుు పిఖ్యాతపురు 

షులను దేశీయులు అఖండమైన గౌరవము చేయుట వారి విధి కృత్యములు నెర వేర్చడమగును. 
వా స్తవము లైన్ సంవత్సరములకు పూర్వము, మన అంధి) దేశములో గ్రంథాల యోద్య 

మము చాలా కొరతపడి యుండె ననవచ్చును. ఈ యుద్యమమునకు( గడుంగడు శ్రమపడి గాను 

గాాముములు దిరిగి సభలు గావించి, భాండాగారములు స్థాపించి, వానియందు అభిరుచి కల్పించి, 

వాని అమూల్యమగు విలువను గు్తెరుంగునట్లు తీవిమగు ప్రచారము (శ్రీయుత వెంకటరమణయ్య 
పంతులుగారు గావించి రనిన అందు నామోదించక్ మానరు. 

శ అయ్యంకి వేంకటరమణయ్యగారు అంధ దేశములో నల్లుకొనిన యన్నియుద్యమములలోను, 

తనళ క్షి వంచన లేకుండ పాల్గొని అపారమగు స్వచ్చంద సేవ "దేశమునకు చేసియుండిరి. అన్నింట 
అగగిస్టానము వహించి రనవచ్చును. అందు గింథఛాలయోద్యమము అగస్థానము వహించెను 

పితు విద్యార్థి దశలో నున్న ప్పటినుండి, పిరికి వార్తాపత్రికలు, పుస్త సళములు చదువుటన్న 

కడుశ్యద్ధ. వీరు అత్తిలలో మా తండి గారి పాఠశాలయందు ఒకటవ ఫారము 

చదువుచున్న రోజులలో నేను బహుశః నాల్లవతరగతి చదువుచుంటిని. మా తండిగారు వార్తా 
పత్రికలు తెప్పించుచుండిరి రమణయ గారికి చేను వార్తాపత్రికలు పు సకములు చదునువుని 

యిచ్చు చుండెడివాడను. ఆ చిరతీపాయమునశే, ఆ రోజులలో ఆయన ఏనియం దభిరుచి కలిగి 

యుంజెడివాారు. ఆ పత్రికలలోని విషయములు, ఫు సకముల ”'ని మంచికథలు నా కష్తుడెష్పుడు 

చెప్పుచుంజెడివారు. పాఠ ట్ర్ప] నకములలోని సంగతులకన్న వార్తాపటతీక లమూలమునను, ఇతర పు 

కములు ' చదువుటవలనను మనము పెక్కు విషయములు శేలిసికొన గలుగుదు మన్కి నాతో ఇప్ప 
గ్త్ 

ళా 

ఢ్ 33 



శ్రీ ఆయ్యంకి వేంకటరమణయ్యగారి సన్మాన సంచిక 

చుండెడివారు. కాని నాల్లవతరగతిలో నుండుటచే ఆయన వాక్యములు నే నంతగా గిహించ లేక 

పోతిని, నాటినుండి .నేటివరకు నన్ను ఒక 'బోల్యమకు)నిగ పరిగణించుచుండిరి. తరువాత నీ గ్రంథా 

లయోద్యమములో వారు పహారమువేయు తతి, వారు నేను కలియు సండర్భమున, తక్కిన 

మితు్ర)ల యెదుట చిన్న సా డీతేడు సాకు పుస్తకములు, పొస్ర్తాపతికలు చదువు మని తెచ్చి 

యిచ్చి చేసెడి ప్రోత్సాహమే న న్నింతగా జేసే ననేడివొరు. ఈయనయందు చిన్ననాడు పొడ 
చూపిన విజ్ఞానచంద)కళ _కముక్చోమముగా నభివృద్ధి వొంది వెన్నెల వెదజల్లుచుండేను. 

గ౦ంఛాల యోద్య మోద్ధరణ బీజము చిన్నతనమంచే వీరియందు పాదుకొని యున్నట్లు మనము 
పూర్వచరిత బట్టి గిహింపగలము. మొదట. లీలగా పొరంభమై, చేడు సంపూర్ణత నొంది 
భాసిలుచుండను. నే డీ రోజున శ్రీ, రమిణయ్యపంతులుగారు చేసిన అమూల్య మగు భాషాసేవను 
గుర్తించి ఆంధిదేశము ఏీరి నీ విధముగ గౌరవించుట చాల ప్రశంసనీయము. 

ఆచంటి రామలింగేశ్వరరావు, 

నిడదనోలు, బి వ, వి ఇ, డీ, 

టి 

'అయ్యంకివారి చిన్నవాడు" 

ఆంధ్ర) దేశములోని (గ్రంథాలయ ఉద్యమము వవిధముగా ఆరంభ మైనది, అభివృద్ధి నొందినది, ఇప్పుడు 

వవినముగా వ్యావీ జెందుచున్న ది, బ్రవి అత్షరాస్యు లై న యాం(ధు లందరునూ ఎకిగిన విషయాలు. 

ఈ రోజున అంధిేశములోని అన్ని జిల్లాలయొక్క- పట్నములలోను పళ్లిటూళ్ళలోను 
గంథాలయోద్యమము పిబల మవుతున్నది, శ్లీ) అయ్యంకి వెకటరమణయ్యగారు వితామవాు 
లనడములో అతిశయో క్షి లేదు. 

తనకు వల్ల న్వైనంత శక్తిని శారీరకంగాను మానసికంగాను సంపాదించి అట్టి గొవ్చశ కిని చేశ 
కైక ర్యానివ్రై మూడుదశలుగా వినియోగిస్తూవున్న మహానుభావుడు వెంకట రమణయ్య పంతులు, 

ఈతడు ఇాళ్యత యువకుడు. చురుకు దనముగల న్య క్రీ, వీరిని "నేడు ఆంధభులు డిసెంబరు మాసములో 

గుంటూరు మహాపట్న ములో బసహూకరిసారని విని చొలా సంతోషీంచి నా సంకల్పపుష్పుమును 
ఆ యుత్సనమునకు పంపిస్తున్నాను, 

మన తెలుగువారికి విదేశ ములయొక్క గాన్సి ఇతరరాష్ట్రముల యొక్క_గాని వ్యక్కులన్నా ఉద్యమా 
లన్నా గౌరవము మెండు. అది మంచిదే కావచ్చు. ఆంధులం+ే గాని అంధ) దేశములో 

బైలుబేరిన అనేక దేళాభిమానయుతేములా, సంఘోడ్ధరణకారణములు, పిజానేవను పురిగొల్చే 
ఉద్య మాలు అంశు, నున చేశ ప్రజలకు ఉండవలసినంత గౌరవము, నా స్వల్పద్భృ్టీకి విశేవముగా 

ఫి. 



అయ్యంకి వారి చిన్నవాడ 

కనపడడం లేదు. నాయకులయొక్క గాని, . (ప్రజలయొక్కో_గాని, వీ రుభయుల ఆయొక్క_గాని కార్య 
దీ యోధురంథభఠత్వలోప మే ఇట్టి దుస్థితికి కారణమై యుండవచ్చును. ఈ లోపమును తక్షణం సవరణ 

శేనుకోవలసిన నమయము వచ్చినడి, సోదరులు 0 'మేలుకుంటున్నా రు. 

ఆనివిసె సెంటటమ్ము హోోమ్రూల్ ఉద్యమములోను, చాలభటోధ్యమములోను, దిన్యజ్ఞానసమాజోద్య 

మములోను, (ప్రకృతీ వై ద్యఉద్యమములోన్సు ఆం|ధమహాసభ కు సంబంధించిన ఉద్యమములోను, 

ఎప్పటి కప్పుడు దీక్షతో యథాశ కిని పాల్గొనీ దేశసేవ చేసిన కార్యశూరుడు మన వీరుడు, ' 

_ ఘామెన కాంగెొసు సు యజ్ఞములో పీరికీ తగినంత భాగము ముట్టలేదని కొందరియభి పాయము. అట్టు 
మన మభిపాోయము పడ్డ క్సై తే దేశములో పనులన్నీ నక9మంగాజరగ చేరవు, కాంసుకొరకు చేశ ము 
కొరకు త్యాగంచేసి వ వ్యక్త "కలము చేశ మారాధిస్తున్నది. వారు మన గౌరవమునకు సంపూర్ణ ముగా 
పాత్రులు. ఆ ఉద్యమము గాక బేశశ్హో మానికి మరెన్నో ఉద్యమాలు అత్యవసరములై యున్నవి. ఎందరో 
మహానుభావులు ఏటినన్నిటిని నడుపవలసియున్న గి. “లోకో భిన్నరుచిః?” అన్నారు పెద్దలు, బహు 
ముఖాలతో ఇన్ని కార్యాలు నడపడానికి నకుంకట్టుకుని, దీక్ష వహించి, జయప)దముగా నడీపిస్తూవున్న 
అయ్యంకి వారిచీన్న వానికి నా యభినందన ములు, ఉత్సాహము వారికి పుట్టినిల్లు, కార్యదీక్ష నారి 

నాడి మొక్క. నడక? కలుపుగోరుత నము వారికి సహజస్య భావము, అసూయ, 'సోమరితనము మంద 

బుద్ధి మొదలై న లోపములు వారి శెప్పుడును ఆవరించవు. కొద్దికాలమైనా జయ(ప్రదముగా నడచి 

నాయకులకు ౫ సరియెన దృష్టీ నిచ్చిన *కొరడాత పిక యేమి, ఇంగ్ల మషులోను "తెలుగులోను విధివిరా 
వుము లేక పచుర మవుతూవున్న_ “గంథాలయసర్వస్వ” పత్రిక లేమి, ఈ “రెండుభావులలోను 
సామాన్య లందరకు నేవచేస్తూవున్న “పిక్ళతి”” పతిక లేమి, పంతులుగారి యభిమానమతమును 
వ్యా ప్పి చేస్తూవున్న దివ్యజ్ఞాన సమాజపథత్రిక . లేని ఇవన్నీ, వెంకటరన్యాయ్య గారి ప్రతిభకు, స్ట కి, 

పూనికకు తార్కాణములు. 

“లే దని యెవ్వని నడుగను, రాదని చింతీంప పరులు రప్పించినచో 
కాదని యెద్దియు మానను, ఖేదము మోదమును లేక క్రీడింతు మదిక.’ 

అని పఫ్లోదుని కప దేశించిన అజగరమహార్షి తీ త్ర (మును తన జీవిశానికి ప్రధానసూూత్రముగా పెట్టు 
కున్న వాడు మనపంతులు- ఈశ్యరుడు వారికి కి సేళ్చాయుశ్చాయము, నక'ఠె టైశ్వర్యములు నిచ్చు గాక, == 

మకాం-ాకలకళ్తా వి, యర్. శాస్త్రి 

ప్ ఏష 



నాపరిచయము 
న్ జీవితము గింథాలయములో _ ఆరంభమైనది. అందువల్ల వెంకటరమణయ్యగారితో నా పరి 
చయమన్నూ దాదాపు అప్పుడే ఆరంభమైనది. 1915 సంనత్సరములో కాకినాడ అంధిసభలలో 

కలసితిమి. “గ/ంథాలయాలు పలైలోని సామాన్యజనంతో ఆరంభము కావలెనుగాని, బ నీలోని 

వారు వచ్చి వేసంగితో చేసి పోయ్ తమాషాగా ఉండ గూడి 'దన్నాను నేను, “వ తమాహపో జరుగనీ, 

తరువాతే పల్లెటూరు వారు దానినే స్వీకరించి పోషిసారు? అన్నారాయన. ఇప్పటికీ అవే అభిపా? 

యాలు, ప్రకృతి కార్యాలయమునార్ ఫలసంతర్పణలలోనూ, సభలలోనూ నేనూ ఆయనా కలిసి 

పనిచేసేవారము. ఇప్పుడు కార్యాలయ ట్రస్టు సంబంధమువలన మా సంబంఛము విడదీయటానికి 

ఫీలుకానిదగా యేర్చడింది. 

వేంకటరమణయ్య సహజంగా కోపధారిగా వుండి, క్రమంగా సామరస్య ము, సహానమూూ నేర్చుకొం 

టున్నట్టుర్నాడు. అప్పు డప్పు డాయనకు కోపము వచ్చిందీ అంశు అగ్ని పర్వత మవుతాడు, వెంటనే 
ఎంతొని” 9 వాముతో ఆ కుద్దవ్య శ్రీని స్వాధీనపరచుకొని సవ్యారీచేస్తాడు. 

నాగేశ్సర రావు పంతులుగారు ఇప్పుడు సనాతనులసభలో పాోరంభోపన్యాస ముచేసి సభికులను భోజ 
నాదులచే సత్క_రించేనారు. సాయంత్రం సంఘసంస్క్రరణసభలో పారంభోపన్యాసము చేసేవారు, 
ఎ గహృదయా కీఆరెడుస. స్టలూ ఒక టిగానే కాాస్చంచేవి కాబోలును. వేంకటరమణయ్య గాడా 
అలాగే (ప్రవరి ౦ంపగలకు, ఇట్టే సమన్వయస్వ్యభావ ము గలిగినవా డగుటవలన థియాసఫీలో 
చేరాడో, థియాసక్టీలో చేరుటవలన ఈ గుణంక లిగిందో ఆయన నడీగి తెలుసుకోవలసిం చే. 

విద్యావిహీనులం'కే ఆయన వృవయం ఎంతో క రిగివోతుంది. అట్టి వారి విద్యకై ఆయన యెంతో 
కద్ధ తీసుకొని శ్రమపడ తొడు. డబ్బు యెంత యిసాడో ఆెండోకంటివాడీకి తెలియదు. నేనుగూడా 
డబ్బు యివ్యటం చూడలేదు, విద్య సంపాదించి స్యతంత్రలై న వారు చూచే కృతేజ్ఞ తవల్ల మాత్ర మే 
ఉోహిసాను, 

వ పు స్తకమన్నా అచు కాకుండా మాసిపోవటం ఆయనకు ఇహము లేదు. అది ఆయనకు ఒక వ్యస 
నము. మంచి వ్యసనమే అనుకోండి. ఈ వ్యసనములో ఆయనకొంత డబ్బు పోగొట్టుకున్నా డని 
నాకు తెలుసు, : 

అభివృద్దిపొంద దగిన వారిని ఆయన పనిపట్టి తెలుసుకుంటాడు, ఆయన చేసే (వోత్సాహము వలన, 
రాళ్ళు, సానలు దీరినజాతి రత్నాలు అవుతవి, ఇది కవిత్వం కాదు. నిజము, 
మా మంగమ్మకపిన్ని గారు జీవించి ఉండగా వారియిల్లు ఒక చిన్న సత్రం. ఇప్పుడు వారి కోడలు 
హయాములనొనూ అది సతమీ. ఇది వె.కటరమణయ్యగారి ఇెదార్యం లేకండా జరుగుతుందా ? 
వారిది ఒక సరస్వతీమందిరము, దినములు, నెలలు ఆ పుస్తశాలు చూస్తూ, చదువుతూ గడుపుకో 
వచ్చును, అచ్చట అన్ని రకాల పుస్తకాలు ఉంటవి. ఆయనకు సరస్వతీ పూజ అంచే యేమిటో 
బాగా తేలుసు ల్లే ఉంది, 

దంశలూరు అగ$ివోరం, ; పుచ్చా వెంకటాీమయ్య 
En 



పరిచయవాక్యములు 
1914 లో విజయవాడలో (శ్రీ చిలకమర్తి లక్షీ గనరసింవా కవిగారి యాజమాన్యమున (గంథా 
లయసభ జరిగినది. ఆలమూ.రనుండి సరస్వతీవు స్త స కభాంశాగారము తరఫున నేను ఆసభోకు ప్రతి 

నిధిగా వెల్లి నాను. అప్పుడే అయ్యంకి వేంంటరమణయ్యగారితో నాకు (పథమపరిచయము, 

అప్పటి కే అయ్యంకి వాను గం ల యోద్యమమున ఆధ్వర్యము వహీంచి ఆరి జేరిన దిట్ట.. ఆ సభలో 

పీరు తీర్మాన పి వేశ పెట్టుటలో నేమి, ఒకొక్క విషయము ఉద్యమపురోభి: వృద్ధి కావించిన 

యుసన్యాసీములో నేవ పీరు కనపరచిన ఆవేశము, అభిమానము అఖండముగ దోతకమ సభల 

నాకర్షి ంచినడి. నే నప్పటికి స్కూలు ఫై ఫనలు చదువుచున్న విద్యార్థిని. ఆనాటి సభలో వరితో 

కలిగిన పరిచయము వలననే నేను _గంథాల యోద్యమమున ఎక్కువ " భద్ధకలిగి నాటనుండి నేటి 

వరకూ కూడా ఆ యుద్యమమున విడువక కృష్ి.సలుపుచుండుటకు పేతువై నది, ఇదివర శిన్నడు 

ఉపన్యాస వేదిక నెక్కని నన్ను ఆనాటిసభలో (పోత్సాహించి మాట్లాడవలసిన విషయము, (ప్రసం 
గింపవలసినవిధము, ఈ హంశములు ముందుగా తెలియ జెప్పి యుపన్యాసమున కై గద్దె చెక్కించి 

భయము తీర్చి నారు. నావలెనే యొంతమందియో విద్యార్థులను అయ్యంకి వారు “గంంథాల 

యోద్యమమున గద్ద నెక్కించి, భయము తీరిచి, యుద్యమాభిమానులు గా . తీయారుచేసినారు. 

ఒకసారి వీరి పరిచయము క లిగినదిదా వీరిని మరచుట సాధ్యము కాదు. మారుమూల నున్న వారిని 
కూడా విస తీ చెందకుండా కరపత్రములు పంవియు, "లేఖలు (వాసియు, ఉద్యమమున చేవియో 

గారవోద్యోోగములు కల్సించియు ఏదో విధముగా గంథాల యోడ్యమాభిమానులుగ జేయుటయే 

అహర్నిశలు ప్రి తపస్సు. 
ఈ అకర్ష ఇక క్రియే వీరి నందరికి పేముభాజనులుగా చేయుచున్నది. 1914 సంవత్సరములో పఏీరికి, 
నాకు, పిథనుపరిచయమే యయ్యును, ఏరి వాత్సల్యము, సోదర పేమ, అభినూనము న న్నెక్కువ 
ఆకర్షించినవి. మే మెన్నియో (గంభాలయసభలలో నాటనుండి నేటినరకు కలుసుకుంటున్నాము, 

ఒక తీరుగా నే యున్నా రవీరు. వమీ మార్పులేదు, పరుషవాక సములు ఎన్నడు నోటినుండి వినలేదు. 

ఎంత ఛేడాభిపాోయ మున్నను చిరునగవుతో మాట్లాడమే కాని సౌహోర్షత ఎన్నడు విడిచినట్లు 
నా కనుభవములేదు, అప క్యాహోర సమావేశములలోను, సవాకార సభలలోను, స్కౌాటు సభల 

లోను, దివ్యజ్ఞానమందిరములలోను, పీరిని ఈ నలుబది" సంవత్సరములనుంచి కలుసుకుంటునే 

యున్నాము. ముందు కొచ్చి నా కీ పదవి కావాలని ఎన్నడూ (ప్రాకులాజే కోరిక లేదు. ఎక్కడ 
చూచినా, తన పని మందహాసముతో చేసుకొని పోవడమేగాని, అధికారపదవులకోన ము - జేవుళ్ళా 

డుట లేదు. 'పనికిముందు, పదవులకు వెనక, వీరి జీవితములో నా అనుభవము. ఆంధ) దేశములో 

గ౦థాలయోద్యమము పల్లైలలోకూడ పాకుటకు ముఖ్య "హేతువు నాబొందియే యని రాత్రిం 

బవళ్ళు జోలి చంకను వేసుకొని “రమణయ్య ”గారి వంటి నిరాడంబర సేవకు డొక డున్నాడు కనుకనే, 

జానపదములగూడ, ఉరూ రా గంంథాలయములు వెలసినవి, “అయ్యంకి” వారు సంచార" (గ్రంథా 

లయమేను. భగ వంతుడు వీరికీ చిరాయువిచ్చి గగంథధాలయ'నేవ యింకను " నుత్సాహముతో 

ఆఅంధ్రావనియందు వ్యాపి వీచేయుటకు జవసత్వముల నిచ్చుగాక! — నరసింహ దేవర సత్యనారాయణ, 

"కైక 



ఆయ్యంకి చేంక టరమణయ్యగారి నన్యాన నంచిక 

శంస 

కవిరత్న: శ్రీరామ్ వీఠబిహ్మకవి 

(౬ 

ర్, పంకజనేతుు(డు దయ న, 

య్యంకి కులాంబుధిశశాంకు నములగుణాంకుకా 

వేంకటరమణాఖ్యుని ని, 

శృంకం జిరాయువు నొనర్చి సతతముం బో9చు౯. 

చ. ఘటము ఫఘటిల్లి నందుల కఖండజనాదరణీయ సత్కి ౨) యో 

త్మ ట మొనరించి పండితవితానపీశంసల నందు చుండుకే 

యిట నటం గీ ర్థిము కులకు సతు వం టంచును వారిలోన వేం 

కటరమణయ్యపంతులు నొకండని సంస్తుతి సేతు రెల్లరు౯, 

పుట్టువుం దొట్టి మెట్టి పయత్న మొనరించినను దమ పొట్టకును బట్టకును ననియెడీ స్వార్థపర 
త్యంబున ధన మార్టించుచు, నట్టి ధనమును స్వీయమునకును, నిజదార సుతోడరపోవణము నకును 
వినియోగించుచు, బరులకు( గానిదియు, నూరును బేరును లేనిదియు నగు వ్యర్థజీవిత మును గడపు 
నొందజవలె. గాక, పరోపకారార్ల మిదంశరీర మను ధర్మసూత )౦బును సంస్మరింపుచు, నోపిన 
వట్టు పరోపకృతి శేగతిం బివ _రిల్లనగునో యని మార్షాంతరము ల న్వేషీంచు వారిలో శ్లీీయుతే 
యయ్య్యంకి వేంకటరమణయ్య పంతులుగా రొకరు, 

ఫిపంచమునే నిజాలయముగ నిర్మించుకొని యందు నిరంతరమును స్వేచ్భావిహార మొనరించి 
కొనుచు నుండు శీ) పరమేశ్వరునకు దిరిగి తా మొక సుందరముందిరమును నెలకొల్పి, వాని నందు 
బంధించు భ_క్షబ్బందంబును, బథికళశ్వమా పనో దనధర్శకి)యాపరతంతు) లై సతఏశాలలన్లు 
స్టాపేంచి, పుజాసీకమున కొకించుక విశంతి లభింపంజేయుచు సంతసిలు ధర్జమూ ర్తులునుు _వావీ 
కూపతటాకాడిసంస్త్లల స్థాపించి తనియువాను గొందబు నె, మయేతాదృశ సత్కియావళ్లు లెల్ల 
లోక కళ్యాణమున కే నూాలములని హా గ్రచిక్తులగు వారును గలరు, ఇది సశ్యమే యగుఃగాక, కాని 
మానవసముదాయమునకు జానదాయక మగువది వీద్య గజా! అట్టి విద్యా నేతిము గలవా 
రుచితానుచితంబులను గు -రెజింగి, యుచిత మనుస్థి.ంచుటకును, . ననుచితమును ద్యజించుట్లకువు 
స్వతంళు) లగుదురు, అట్టి స్వతంత)శ క్షి యలవడుటకు విద్య యవసరము, ఆ విద్య ప్లూర్వ్యకాల 
మున గురు కృ పావీయూవ పాకోద్భువం బయ్యును, (బ్రస్తుత్ కాలంబ్బున 'నవ్యనుందర గ్రంథ బంధురం 
బగుటచేత గంథసాహాయ్యమున చే తద్విద్యాధనము జనసామాన్యమునకును నుసాధ్యముగా+ దగ్గి 
జే 



హపీళంన 

యున్నది. కావున నెల్లరకును వివిధ గరిథము లందుబొటులో నుండుటకు గింథాలయమయుల యవ 
సర మెంతేని గలదు, “7 

శ్రీయుత వేంకటరమణయ్య పంతులుగా రీ విషయమును ముప్పది సంవత్సరములకు? బూర్య మే 
గుర్తించిరి. కృష్ణాజిల్లాలోని దీవి తాలూకాయందలిదిమైై, లీ చల్లపల్లి సంస్థానాధీశ పరి పాలితం 

" బును నిజవితృవ తామవహాని వాసస్తానంబును నైన యయ్యంకి గాంమమందు: దవమతండి) తాతలచెే 

స్థాపింపబడిన సతశాలయును, చందమాోాళీశ్యర స్వామివారి వేరిట దగు దేవాలయమును నా 
గామ వా_స్తవ్యులకును, దత రిసరగా/మవాసనులకును నుపయోనగకరము౫ నుండిన నుండనచ్చును 

గాని య కేహాంధ్రావని-గల సోదరబ్బంద మునకు జ్ఞాన్యపదాయినియై మహోపకృతి గావింపం 
గలుగునది (గంథాలయస్థాపనోద్యమ మే యని యెంచి, యిందునందు ననక, చేశమండలి యన్ని 
కడలను [గంథాలయను లు 'నెడలునట్లు నిరంతరకృషి. గావించి, కృతకృత్యు లగుటలో (శ్రీ వేంకట 
రమణయ్య పంతులుగారు దీసికొనిన శమ మపారము. ఈ (గం థాలయస్థాపనమునం దత్స్పరిపాలన 
మున నెంతటిచతురత కార్యదక్షత యవసర మో గిహించుట కష్టతరవిషయము, 

పాఠకుల నాకర్షి ౦పందగిన సలావకాశము, మనోజ్ఞములై న [గంథ రాజములు, ఓర్పుగల పాలక వర్గము 
మున్నగు సౌకర్యములు గలిగి నడిపింపంబకుచుండు (గ్రంథాలయములే వన్నె గాంచి, తత్ప్సితిషస్టాప 
కుల కీరిని నినుమడింపంజేయును. పాఠకులకు నుత్సాహమును శేశె త్రించి తళ్జ్పాపనో దేశ ము 
సార్థక మైనదగును, 
ఇట్టి యాదర్శ పాయ గంఛాలయములు వేలకొలదిగ నీ యాంధా”వని నూరూర నెలకొనుటకు 
వ్యయ(ప్రయాసలను గమనింపక్క యాంధా+వని నలుమూలలకు 6 బర్యటన మునరించుచు, బోరిత్స 

హీంపం చగినవారిని బోిత్సహించుచు, ను తేమ గ్రంథముల సంపాదింప6 జేయుచు, గ్రంథాల 
యోద్యమపాభ _స్యమును నుపన్యాసముల మూలమున నుద్బోధించుచు (శ్రీ) పంతులుగారు దీసి 
కొనిన నిరంతర కార్యదీక్ష యే కారణ మనం చెల్లును. మజియు 1914 వ సం॥న “ఆంధ దేశ 

గంఛాలయసంఘ'” మనుసంస్థ నొండు సాపించి యడ్డానికిం దాము కార్యదర్శకులుగ నుండి భారతా 
వని శెల్ల నాదర్శపొాయ మైనదిగ జేయటయ గాక విదేశీయుల దృష్టిని గూడ నాకర్షింప: జేయం 
గలిగిన (శ్రీ పంతులుగారి కార్యచతురత వర్ణ నీయము. అంతియగాక యార్థికముగం జాల వెనుక 
బడియున్న యో యుద్యమము నకు బ్రభుత్యసాహాయ్యము గూడ లభించునదృష్టము శ) పంతులు 

గారి పరిశ్రమ ఫలిత మే యన(దగును. 

ఈ యుద్యమవ్యాప్కికై శీ) వేంకటరమణయ్యపంతులుగారు సమకూర్చిన గ౦ంథాలయ సభలు 
తత్ప్సఎదర్శ న ములు, మన యాంధ్ర రాష్ట్ర )మునశే గాక రాష్టేఏతరమునందును బెక్కు.లు గలవు. 

సభానిర్యవాణమునకు సూతభారులుగను, లేక యధ్యక్షులుగను నుండి యపారమైన సేవచేసిరి. 

వెండియు స్వయముగ “గ్రంథాలయ సర్వస్య” మెను సచిత మాస పతి9కను దెనుగున నాంధి దేశ 
గ్రంథాలయ సంభుపక్ష్షమున గొంతకాలము నజీలీరి. అఖిలభారత (గ్రంధాలయ సంఘపత్షమున 

కా: 



శ్రీ) ఆయ్యంకి వేంకటరమణయ్యగారి సన్మాన సంచిక 

“ఇండియన్ తై (బరీ జర్నల్ **” అను సచి_తార్మా మాసపతీకను సవముర్లత్హో నిర్వహించిరి. అంతియ 

గాక యో యుద్యమ చ్యాప్తినై పీరు గామగ 9ంథధాలయయాతి లను నొక కో) త్తవింత 
పచారమును నాచరణకు  చెచ్చిరి, గంథలయయాతేేలు భజనకత్యులు మున్న గువాని 
నడిపించుచు గంథాలయములు లేని కగాామములందు మైతము గంథపచార మగున ట్లొనర్చిరి, 
అనగా నావలలోను నెర్గులబండ్లలోను బృస్తుత కాలాభిరుచ్యము లై న గంథములను గొంపోయి 

నిర్ణ త కాలమున మజల. జదివి యిచ్చునట్టి పద్దతిమిద గ్రంథముల నొసంగుచు, విద్యాభిరుచి 
గలిగించుట శెన్ని మార్లములు గలవో యన్ని మార్షములను న న్వేషంచి ప్రచారమునకు. చెచ్చిరి. 
ఇందుల కెంత పర్యటన మొనరింప వలెనో? యెంత ధనవ్యయ మొనరింపవలెనో! యన్నిటి 
కన్నను కరీరపరిశ“మ మెంత యొనర్చవలనో తెలియుట సాధ్యముగాని పని, 

పజా మోదము నందిన గంథాలయ శాసన (చట్టము) నిర్మాణమునకు ఏ రమోఘమైన సేవచేసిరి. 
౫)ంథాలయ పరిపాలక వర్షమునకు వలయు శిక్షణము నొసంగం దీరిక గల వేనవిసెలవు లందును 
విసువక శాస్తోభ్యసన మొనరింపం జేసిరి, ఇట్ట ప్చ్ యుద్యమపాాశ స్త్వ మే రాష్ట్రేతర వాసుల 
నుత్సావాపూరితులం జేసి యచ్చ టి గ్భంథాల యోడ్య మాంకురమునకు దోహద మె మార్లదర్శక 
మయ్యె ననుట యతిశయో కి గాజాలదు. ' అఖలభారత సార్వజనిక గం-థాలయ సంఘము?” 
(All India Public Library కే550018ళ40ంమునకును వీరు చిరకాలము కార్యదర్శిగ నుండిరి. వేమేల! 
ఏరి జీవితమునే గ౦ంథాలయోద్యమమున కంకిత మొనరించిరి. 

ఇట్టి ఏరి వీడని పట్టుదలయు, నిరుపమాన కార్యదశ్షుతీయును, వై దువ్గమను గమనించి విజయనగరమున- 
గల “ఆంధ భారతీతీర్థ ౫సంస్లాపకులు, ఏరి “గంథాల యోద్దారక ౫ “గంథాలయశా స్త్ర విశారది” 
యను బీకదము లొసంగి గారవించిరి. గ్థ౦థాల యోద్యమమునకు వీతామహూు లనందగినవారు 
న్ట్రి వెంకటరమణయ ని పంతులుగారు, 

ఆ కాలమున బెజవాడ నగరముననే గాక యావ దాంధ)) దేశమునను నగ్రన్ధానము వహించి 
సుందరతర మైన పనితనము నందును నెన్నిపుటలగ్భ్రంథమునై నను నచ్చుకూర్చి (0/00) దిద్దు 
బొట్ల ఫొజకై పెరుగూళ్ళకు సెతము పంపగలుగటయందు వలసినంత పరికరముల సామర్థ్యము 
గల వాణీము దాక్షర శాలకు ఆంధ్ర [గంథాలయ ముద్రణాలయము పోటికి నిల్చుట కష్టతరీముగ 
నుండెను. కాని నేకు పంతులుగారి సర్యాధిపత్యమున పృశంసాపాతముగ నడచుచు నయ్యది 
ఆంధిచేశమున అద్వితీయముగ నెలుగొందుచున్న ది. 

అట్లయ్యును వీరు యజమానళశీ విని (బదర్శింపక చిరకాలమునుండి యంచేయుండి విశేపొౌనుభవమును 
గడించి నిర్దుష్టవ_ర్హ్శనమున్సు బ్యజాకర్ష ఇశ_క్తిని కార్మికజనసానుభూతిని బడసియున్న (శ్రీయుత 
కుందా నరసింవావురా _ర్సి నావుక మహాశయుని యాజమాన్య మున. దమ సంసను నడివీంప సాగిది.. 
పనివార లోర్చు నేర్పు మెయి పాటువడసాగిరి, (గంథక _ర్గలును (బచురణక_ర్రలును దదితరులును మేనే 
క. 



(వళశ౦న 

జయే గారి 'యాకర్షణ శ క్తికి ముగ్గుల 'తమ(పాతమేనస్సంకటములను' సప్పటికప్పుడు విస్మరించుచునే 
యనురాగబడ్డు లగుచుండేరి. కాలము గడచీ పోవుచున్నది, ఆంధిరాష్ట్రమున చేగాక, రాసేత 

రమునందును “"సేయాం ధం ఛాలయము ద్రణాలయ మద్వితీయ మై యగ స్థాన మలంక రచింప. గలీగిను. 

ఇట్టి యభఖినృద్ధి కెంతయు (శ్రీ, వేంకటరమణయ్య పంతులుగారి య మోథుసంకల్పబలమే కారణము, 
శ్రీపంతులుగౌరి దయార్ల) భావమే. _నే. డి. ట్లుభయశతారకోమై, --.యనయగా సొంత దారులకును 

బనివారలకును బుష్ములలాభభ్యాతి దాయక మగునది యగుటయగాక సరస్వతీ ేవి కమూల్య 

సుందరతర గ ంథాలంక రణములచే నలంక రించునదిగ నలరారుచున్నది. కాని యీ సంస్థ వేంకట 

రమణయ్య పంతులుగారి దే యని యీ కొలందిమందికి మాతు మో తెలియును. అప్పు డప్పు “జ బేనొాక 

'కార్యార్ధమై పలువురతోంబాటు వచ్చుచు. బోవుచుందు లేగాని, ఏరే దీని సర్యాధికారులని తెలిసి 

ఫొనందగేన యధికారాడంబర మింతయు పీరికడ గానంబడదు, తా మితరులం బలుక రించునపుడును 

నితరులు దమ్ము బలుకరింపబోవునపుడును ఫ్ర్రి ముఖపద్హమున( దొలుదొ_ల్వం దొలుకానానది మంద 

పోసమే. ప్రసన్నత యే వీరిముఖమండలమున నిండుకొస యుండును. తిమ కారణమున నెంద తెందటో 

యానందవాదయుశై. తనియుచున్నారని వినం గలుగుటయే వీరి కానందము, ఆ దిన మె "వీరికి 
బర్వదినము. 

Co 

ఇ ట్రాంధ్ర(గంథధాలయసంఘము, ఆంధగ )౦ంథాలయ ము ద్రణాలయము లనువాని నేగాక గ్రంథా 

లయ సర్వసా ది పత్రికా రాజములచేగాక, (ప్రజా ప యోగ కరసంస్థల నింక నెన్న టియందో పొబ్లోాని 

విశాంతి యనునది యెజుంగక నిరంతర పజా సేవాతత్సరులై వ ర్రిల్లుచున్నారు. బెజ జవాడ నగరవపే 

నకు సమిీపమునలోల పడమటలంక యను నొక గ్రామమున సాకి పీంపబడిన (ప్రకృతి విద్యాలయమునకు 

శ్రీ పంతులుగారితోడ్చాటు మిక్కుటమెనది. త్ సంస్థ దెనదీనా భివృది గాంచి యిప్పుడు రమారమి 
నలువది వేల రూప్యముల పెట్టుబడితో నల రారుచున్నది. దీనిగుజించి '(సాక్యృళలేజీవన విధాన మను 

వేరిట (శ్రీయుత శీరిపి ఆంజనేయులుగా రొక (గ్రంథమును రచించి యద్దానిని మనపంతులుగారి యంకి 

తమునల (బశటించి రన శ్రీప ంతులుగా రా సంస్థపట్ల నెట్టి నెటి గాభాభిమానముతో. (బవ ర్తిలుచున్నారో 

పవశదముగాలలదు,. ఈ వె ద్యపభానము ననుసంంచి 'నెల క్రీొక సారిగ (పకటింపంబడు "* (ప్రకృ ఇత్ర " పతి 

కొయు ఏరి యాశయ ఫలిత మే. ఇద్దానికి పికు .సంపాదకులుగ6 జిరకాలముండిరి.' సాంస్పతీ సేవ 

యందు వీరి త ల్లిదండు9లకును గల యభిమాన మిటిదని వర్థించుటకంకె, రామ మోహవానపు స్తక 

భాండాగారమున కొక సహాస్నరూష్య ముల విశాళము నాసంగియుండి ఠని వినువారి యేరి మేన 

బులకాంకురములు వొడసూపకుండును! ఈ విషయ మో (క్రిందిపద్య మిట్లు నుడువుచున్నది. 

క, శస్తమతి రామమోవాను పుస్తక భాండారమునకు బుధహర్ష ముగా _ 

వి స్తర భూప స్రసహసృముం బిస్తుతిహేతువుగ నొసంగ( బరగతిం గన నాళం 

(శ్రీ నానుమద్భ గవద్దీత ) 

6 కోలు 



శ్రీ అయ్యంకీ చేంక బరమణయ్యగారీ సన్మాన సంచిక 

ఈవిధముగ (శ్రీయుత వేంకటరమణయ్య గారికీ సారస్వత సేవ యుగ్గుబాలతో డజే యలవడీన€ 

దనదగును. సారస్వత నేవయగాక ఏరి తండి తాతలు జెక్కు. సత్కార్యములను గావించినట్లు, 

సీ, కట్టించి నయ్యంకిగాామాన చే మంతి, చందిమౌళీశ్యర స్వామి గుడిని 

'పెట్టించె నేమంతి) పృథులాన్న సత)ంబ్బు తత్సతివ్యం 'జేయందగినయపుడు 
ఇప్పించె నేమంతి యీశ్వరభ _కిమై మాన్యంబు లెల్ల వడాన్యు "లన్న 

మెన్సించె నే సూరి మితిమండలివార్కి దీపితోద్యోగంబుం దీర్చునా(డు 

కే, స ప్తసంకానముల దీర్చంజాలినాండు, హరిహ రార్భనలను బొిద్దుం జరివినాండు 

బాహ్మణా రాధనంబులం బ్రిబలినా(డు, రసికజన మైతీ) వేంకటరత్న మంతి). 
(శ్రీ వానుమద్భగవడ్లిక) 

అను పద్యము నుడువుచున్నది. ఈ పై పద్యమున. బేర్కొ_నయబడినవారి కుమారులే మన వెంకట 

రమణయ్యగారు. ఆలయ స్మతీస్థాపనలను ఏరి తలిదండు లొనరింపంగా స_ప్పసంతానములలో+ 
బోశ_స్టిగాంచిన కృతిసంతానమును వీరు వెలయించు తీలంపును బహుశ గంథక ర్హయు, నవథా 
నియు?, గవిజేఖర బకుడాంచితుంయను వము ద్చాల్యమి[త్రుండును నైన ్రీయుత అబ్బరాజు హనుమంత 

రాయశర్మ పాకయాజిగారిచే రచింపంబడిన “శ్రీ హనుమద్భుగ వద్లీత') యను నొక పవిత్మగంథము 
నకు గృతిపతు లై, యద్దానిని (ప్రకటింప చేసిరి, శీ వేంకటరమణయ్య పంతులుగారు తమ 

తృతీయ పుత్రుని పాణ్మిగహణ మహోత్సవ సమయమున దామును గృతికన్యాగహణ మహో 
త్సవము నెజవీంచికొని సంతసించిరి. అనాండు సుప్రసిద్ద కవిపుంగవులే గాక, కవయ్యితులలో కవి 

తిలక కవి తావళారద, విద్యాన్ బీరుదములను గాంచి కన్ మేరీ కళాశాలలో నుపాథ్యాయమె నిరం 

తర భ క్రితత్సరతేను బవిత్రజీవయాత్ర గడుపుచున్న కాంచనవల్లి కనకాంబ గారును, లలిత కవితా 

ధురీణమైన (శ్రీమతి గుడిపూడి యిందుమతీదేవిగారును (బశంసాపద్యములను జదివిరి. ఈ (గంథ 

మునకు [లీ తిరుమల శ్రీనివాస (త్రిలింగ మహో విద్యావీఠాధిపతు లై న పండితరాజ బిరుదాంచిత 

దంటు సుబ్బావథానిగారు సుదీక్ట మగు నుపో ద్ధాతీమును రచించిరి. గంథ మే భగవద్లీత యగుట 
చేత దత్సాశ స్పరము -వేజ వర్షింపంబనిలేదుగ దా! ఇట్టి యు_త్తమగ9౦థమునకు6 గృతిపతులై 
శ్రీయుత వేంకటరమణయ్య పంతులుగారు ధన్యులై 6, 
ఇటుల భాపాసేవయేగాక మానవసేవయందును నపిమత్తులై తొలుదొల్ల మన భారత చేశమున 
డా. అనిబిసెంటుగారివే చాలభటోద్యమము (పవేశపెట్టంబడినపుడు (శ్రీపంతులుగా రా యాదర్శము 
లను గై కొని యత్యుత్సాహమున నఖలాంధమునందును దదుద్యమవ్యా పీ శెక్కుడుగం బాటు 
పడి చేశ నేవ చేసిరి, దివ్యజ్ఞానసమాజమున సభ్యులై చిరకాలమునుండి ప్రచార మొనరించువారిలో 

నగ్ఫోస్థానము వహించినవారును మన పంతులుగా శే, 

ఇట్లు సారస్యత సేవ యా ధ్యాత్శ్మీకచింతేనమునచే గాక (ప్రజాసేవ కవకాశమొసంగగల యే యుద్య్వమము 
నందై నర (బ్రవేశింప నుత్సుకులై శ్రీ) వేంకటరమణయ్యగారు శిద్ధతోం బాల్గొనుచుండువా యా థి గ - 
రి 



ప్రి శ౦స 

రగుటచేత గొంతకాలము విజయ వాడ ఫురపాలక సంఘమున సభ్యులై పుర్తశ్నే మమును బెంపొందింప. 
జేయ గలిగిరి, “స్రీ గాంధి కోఆపరేటివ్ అర్బన్ బ్యాంకు ”’ అను సర్యయొ్క్క- సంస్థాపక గారవ 
మును వున పంతులుగారి శే యొసంగదగి యున్నది. ఆ బ్యాంకు వలన (ద వ్యసహాయ మును బడసిన 

గృహస్లు అందలో గలరు. బెజవాడ సమీపమున నేర్పడిన “సత్యనా రాయణ పురము” కోభావంత మె 

విరివిగాంచుట కీ బ్యాంకు ముఖ్య హేతువు వైన దందురు. 

(శ్రీయుత వెంకటరమణయ్య పంతులుగా రనవరత మేదే నొక సదుద్యమమున నిమగ్ను లై , తన్ని ర్య 
హణార్థ మెండెందులకో పర్యటన 'మొనరించుచు నే యుందును. వ్యయముమాట దలపెట్టప. దృఢ 
'కాయులు, సదారో గ్య ఛాగ్యకలితులు నగుట చేత. బయాస మంతకుమున్నే తలంపునకు రాదు. 
ఇం గుమారు లన్ననో వితృభ క్రిపరులు, వినయనయశీలురు నగుటచేం దండ్రిగారిపోకడల _ శడ్డు 
రారు. మజియు పీరు విద్యానవి వేకధనులు, 'కార్యదవ్షులు నగుటచే గృహవ్యవహారనిర్వహణ భారమును 
మన పంతులుగారి కంతగా నంటదు. భగవద్విలాసముచే గృవార్థాశ /మధర్శములకును పీరు నళినీ 
దళగతనీరంబు పోల్కి. నున్నవా రగుటచేతను, దివ్యజ్ష్ఞానబో ధామృక పానతుందిలహృదయు 
లగుటచేతను దమకు(గల కాలావకాశ మెల్లం బరోపకా రార్థమే వినియోగించుచు, పవితిజీవితమును 
గడుపుచున్న (శ్రీ మదయ్యంకి వేంకట రమణయ్యపంతులుగారు ధన్యజీవులు. ఇట్టి ఏం! జందు%న 
కొక నూలుపహోగనురీతి. జేయు సీ సత్కారమున శెతేయు వా రగ్గులు. వారును నీ సత్కారమును 
మహాగారవచిహ్నముగ న్వీకరింతురుగాక. ఇళ్లు నిరంతర ేశభాపానేవాపరులయి పరగ ఏ:! 
(శ్రీ పర మేశ్వరు డితో ధికాయురారోగ ్యశ్యర్యము లొసంగి సదా సంరతథ్షి ంచుంగాక, 

చ, నవనటరాజు నా భరతనాట్యకళావిభవాభిరాము.డౌ 
యువకుం డొకండు, భోగి యయి యున్నది లేదను జింతలేని భా 
గ్యవిలసితుం డొకండు చతురాంచిత భవ్యసరస్వతీ కృపా 

లవపరిభూష్మతెక సద లంకృతుం డొక్క డిటుల్ తి;చూర్తులే 

మువురు కుమారు లట్టలరం బోడిమి గాంచితి వెంత ధన్నవమూ 

_రివొ? సముదారహ్మాజ్జలజ! శ్రీ)!యుతే వేంకటరత్న యాత్శజా! 

క, శంకరుం డోముత మిము నక్కలంకయశశ్లి)నిధాన! లలనితగుణా! య 
య్యంశికులాంబుధిసోమా! వేంకటరమణాభిధేయ! విబుధవిభేయా! 

LEN 



పరిచయ.వా కము లు 

మన ఆశయము లెల్ల నెట్లు నెర వేర్పగలుగుదము? రాజకీయ స్వాతం త్రము బడయగతిగితిచేని 
నున ఆశయములు నెర వేరునని కొందరు. మన సంఘడురావారముల జక్క పరుచుటయం చే మన 
జాతీయాశయములు ఫలించునని కొందరు, నానాటికి మనలో శారీరక, నైతిక బలము తగ్గూదున్నం 
దున మన జాతి ఆభీవృదన్ది చెందుట లేధని_ కొందరు ఇట్లు పలువిధము లగు భావములతో .నుండ్కి 
ఆంధుొలలోనే గాక భారతీయులలో చీలికలు కలిగి, తల కొక యుద్యమము నడుపుచున్న తటి, శ క్రీ 
నంతను శేందీగకరించుటకు, గోము గామాదులలో. _“గీంథాలయములి’ నెలకొల్పు టావశ్యక 
మని మెంది, ఆంధ)) దేశంబున తొలుదొల్ల సం, 1900 న గుంటూరు ప్రురంబున యువకులు 
కొందరు “యువజన సాహితీ సంఘము” అను వేరట నొక గంథాలయమును స్థావించియుండిరి. 
తదాది ఆంధ) దేశంబున నచ్చటచ్చట గ)ంథాలయములు నెలకొల్ప బడెను. రాజకీయ సాంఘి. 
కాది వివిధవిషయములలో పనివేసినవారును ేశోదరణమునకు మూలాంకూరము గింథాలయ 
ములే అని పిబోధ గావించినవారును మా “యువజన సాహితీ సంఘము” నాకే! ఆంధో9ద్యమ 
లతే మున్ముందు గుంటూరు వారిచే నాటజడ్కి తక్కిన జిల్లాలవారి చే పోమీంపబడి, నానాటికి 
శాఖోపశాఖలుగా వ్యావీచ్చి వృదిచెంది, ఫలోన్నుఖమునకు రానున్న. తతి, చేశంబున రాజకీయ 
వాతావరణ మెక్కు_వై నందున, గంథాలయోద్యమ ముక్కింత వెనుకబడి యుండెను. 

భారత దేశము రాజకీ యోద్యమావృతమైయున్న ఆ రోజులలో గ్ర థశాలయములు ఫొలదిగ 
నుండుటచే, గంథాలయోగ్యమ వ్యా స్నాక్ పట్టిన పట్టు విడువక మిక్కిలి పాటుపడిన వారలలో 
(శ్రీ అయ్యంకి వంకట రమణయ్య పంతులుగారు అగ )గణ్యులని చెప్పుటకు సాహసించి నందులకు 
ఆంధ్రులు మన్నించ కర్తలు! పంతులుగారితో నాకు ముప్పది సంవత్సరముల నుండి పరిచయము స్నేహము కలుగుటయే కాక వారితో నేను సహకారిగ నుండి పనిచేసినవాడ నగుటచే వారి 
ఫ్ర సామర్థ్య శ్రంబుల విషయమై నా అభిపా9యమును ఆంధలోకము నకు వెల్లడించుట నా విధియని 
యెంచి వ్యోయుచున్న ందులకు మన్నించ కర్తలు! రమణయ్యపంతులు మున్నుందు "బెజవాడ 
పురంబున “రాము మోహన గంశాలయము”నకు పునాది వేసి ఆరంభించి పురపముఖుల సహో 
యంబున పెద్దభవన నిర్మాణము గావించి, పెక్కు. గ్రంథంబుల సమకూర్చి, మంచిదశకు “తెచి y» 
ఆంధ దేశంబున శేంద[గంథాలయమునకు తీగిన (గ్రంథాలయ: మియ్యదియే యని చూపరుల 
కాశ్చర్యము కలిగించు నంతటి యేర్సాటులు మేని కృతకృత్యుడై ఆంధ్రుల వున్ననల నంచిెను. 

ఆయన (గంథాలయ సేవయే తనజీవిత పరమావధి యని యించితన సర్వస్వమును ధారబోస్కి ఆంధ 
'దేశపర్యటన మొనర్చి, యచ్చ చ్చ సట (గంథాలయములు లేవో, అచ ప్ప టచ్చట (ప్రజలను పురికొల్సి 
(గంథాలయముల నెలకొల్పి, జీర్ణి చిన వాటిని పునరుద్దరణ వేయించుటలో నిమగ్ను లా, (గంథాల యోద్యమమున నింతేవరకు తము జీవితమును గడుపుచుు"గంథాలయ పెస్సు ” పెట్టి, “గంథాలయసర్వ 
ళ్ 



వరీచయ నా క్యము:లు 

స్వము”అను మాసపత్రికను స్థాపించి తత్చ్యారా (గ్రంథాల యోద్యమమును నిర్విఖ్నుముగ నేటివరకును 
సాగించుచు నేయున్నా రు. దేశములో నేయుద్యమ మైనను, ధనలోపముచే నప్పుడప్పుడు వెనుక బడియుండి 
నను,పంతులుగారి వంటి తచేకది కాపరులుండిన యెడల, ఆయుద్యమము కొనసాగుచుననే యుండును. 

తము. తేలపెట్టిన కార్యమునకు మధ్య నెన్ని ఆటంకములు కలుగుచున్నన్కు చానీ నన్నింటిని 
చోటి .శ్రీ వంతులుూారు గ్రింభాలయోద్యమమే, 'దేశకళ్యాణమునకు వమొర్షవాని. బుజువ్రుచేయుచు 
తముజీవితమునంతను గ్రంథాల యోద్యమాభివృద్దికి ధారపోసియున్నారు. - తొలుత వో కెయ్యది 

“దేశము క్లికి సాధనివుని మెంచి పొరంభించియుండిరో, ఆ గ్రంథాల యోడ్యమమునే. 'సాగీంచుచు 

నేటివక్సను ఆ,గంశాలయనేవ చేయుచునే యున్నారు. ఇయ్యదియే, వీరియం దుండైడ్డి గొప్పు 
నీతి, ఏరి వశకైక కార్యదీ శ్రూపరతంత)త్ర, మార్షదర్శకము. గ్రంథా లయములు సర్వశ క్రి మందిరము 
లని (Power houses) లోకమునకు బోధించుటయీ వారి విధి యని యుంచి, కాలమునంతను 
గ౦ంథాలయోద్యమమునకు వినియోగించిన ేశభ కృుడు, ధీరుడు. “గ)ంథాలయములు విజ్ఞాన 
మందిరములు, సర్వవిధములగు జ్ఞానము గలుగజేస్కి, అభివృద్ధి చెందించు" సరస్వతీముందిరములు ; 
రాజకీయ, సాంఘీక, మత, నై తిక, వ్యవసాయక, _ వాణిజ్యాది వివిధ విషయజ్ఞానము  నిచ్చుచు, 
(పజలలో ఐకమత్య మునశగూర్పుటకు తగిన పుణ్యత్నేత ములు; (గ్రా మోద్ధరణమునకు మూలవీజ 
ములు గంథాలయములు,; గామాదులలో వాంతి 'నెలకొల్పు ఆాంతీముందిరములు గంంథాలయ 

ములు సాంఘికపు చిక్కులసడలించి భేదబుది మాననులలో రూపువూవీ మానవు లందరు సమానులే 
యని బోధించి సోదరభావము నెలకొల్పి, దివ జ్ఞానము ప జలలో వెదజల్లు మంగళ మందిరములు 
గింథాలయములు” " అని పృబోధించుచు. తమ జీవితమును టబేశోదరణమునకును మానవాఖి 
వృద్ధికిని వినియోగించిన మన రమణయ్య పంతులు సామాన్యుడే! 

నూతనవిధానములు 

(గంథాలయోద్యమమవ్యా _ప్లికే (శ్రీ) పంతులుగారు నూతన ఫక్కీల నెన్ని యో కనిపెట్టి యుద్యవు 
(పవారమునకు గడంగిరి. గంంథవి_స్టరఖీతిచే అన్నింటి నిందు చర్చించుట మానితిని. వారు చేసిన 
(గంథధాలయనేవ అసమానము. అద్వితీయము 1914 సం॥లో ఆంధ్రబేశ (గంథాలయ సంఘమును 
సాకించిరి. తదాది వాచే 'కార్యదర్శిగ నుండి ఆంధ బేశ (గ్రంథాల యోద్యమమును యావద్భా 
రత చేశమునకు అఆదర్శ,[పాయముగ జేస్తి అఖిలభారత (గ్రంథాల యోద్యమమందు అత్యు త్రము 
స్థానము నాక్రమించి యావద్భారత దేశంబున “సార్వజనిక (గ్రంథాలయోద్యమసంభుమును పీ"కే 
ప్రథమమున స్థాపించి పేరెన్నిక గని భారతీయుల మన్న నలకు పాత్రులై మార్గదర్శకుల రి! ఆంధ 
చేశంబున ననేక (పచేశంబుల (గ్రంథాలయ శిశ్రాశిబిరముల నెలకొల్పి "పెక గాత సేవకులను తరి 
బీతు చేసి వారిమూలమున ఆంధ గంథాల యూద్యమము వ్యా ప్ప చేయించిరి. 

అమెరికా మున్నగు విబేశముల నుండి ఆ యా చేశ గంథాలయముల చరిథల-జెప్పించి, ఆ పద్ద 
తుల నారసి మన ఆం, ధజేశ ఏ తగిన పద్దతుల సీంక్లరి Sa న్చి రధ x ౦థాల యోద్యమమునకు గిన పద్ధత్తుల .స్వాకరించి X ంథాలయ 
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శ్రీ అయ్యంకి వెంకటరనుణయ్యగారి సన్మాన సంచిక 

ముల పురోవృద్ధికి పాటుపడి యుండిరి! శ్రీ పంతులువారు చేసిన నేవ అనుకరణీయము! శ్రీ) రమ 
ణయ్య పంతులుగారితో కొంతవరకు “గంథాలయ నౌక లో (పయాణముజేస్పి నడిమధ్యంబున 

రాజకీయవాతావరణంబున బడి కొట్టుకొని పోయియున్నందున, చేను పంతులుగారితో సాంత 

ముగా పనిచేయలేకపోయినందులకు చచింతిల్లుచున్నానుః కాని అవసరమగునపు డెల్ల (థ్రీ పంతులు 

గారితో సహకారము చేయుచునే యుంటిని (శ్రీ, రమణయ్యపంతులుగారికి అంధు) "లెల్లరు సన్మా 
నముచేయు సందర్భములో వారితో నాకు గల పరిచయము (వాయుటకు నా కీ సమయము దొరికి 
నందులకు మిక్కిలి సంతసించుచు వారికి నాధ న్యవాదము లర్పించుచున్నాను. 

గుంటూరు చట్ట నరసింహారావు, 

A 

పీశంస 

అదేపలి నాగగోపాలరావు 
(“EN ae) 

అవ్యాజాంధి సరస్వతీ చరణ నేవాస క్త చితాంబుజా! 

న వ్యాంధా9ఖల కావ్య ముద ౧ కలానై పుణ్య ఫుణ్యోదయా! 

దివ్యజ్ఞాన సమాజసభ్య! హనుమద్ద్లీ తాకృతి ల్లీ పతీ! 
దీవ్యత్కీ_ర్రిమయాఖ! నీకు గలుగున్ దీర్ధాయ్యురై క్వర్యముల్ * 

నడపుచుంటివి తెలుగు గ్రంథాల యోద్య 

వామును చెదరని దీక్ష నబ్బముల నుండి 

అదిర! భవదీయ చేశసేవానుర క్రి 

నిరపమా నమ్ము గావుట నిక్కు_వము శ్రి 

మధురహాసమ్ము విబుధసమ్మతము నైన 
చతురవచనమ్ము నీకు నై: జమ్ము లగుట 

సంతతము నిన్ను జనులు మన్నింతు రింత 
విమలగుణధామ! వేంకటరమణ నామ! 

తేలుగులోకమ్ము సీకు భ క్తి యు (బియమ్ము 

గదుర గావించు నేటి సత్కారకలన 
ద్విగుణిత త్సాహపరుడవై తెలుగుతల్లి 
వివులమతి. గొల్వు మింక ఇభ వివ్యమందు | 



పరిచయ సంపద 
నరయు మోసల నవ్వు దొంతరల.జిక్కి 

ఒరయు పల్కు_న గీత మాధురికి. జొక్కి, 

"తెనుంగు చిన్నది మురిసి పోయెను గదన్న; 

(ప్రస్తుతు లివేల? వేంకటరమణ మంత్రి, 

పలికిన పలికించిన న 

వ్వు లొలుకు ముఖనీమయందు; పున్నెం 'బే్మో; 

కలిత కవి'త్వాభిజ్ఞుండ; 

విల నేలవె మన్మసిద్దు లేలిక లున్నక్, 

తనివీతి వాత లోపల ముదంపడు దివ్యకలార్ధ కాంక్ష గీ 

తను తనివార (దాత్షరసభధార్యు క విత్వపు గోస్టులందు నీ 
మనము విలీనమాా; (ప్రకృతి మార్గము బట్టిత్సి (గ్రంథ ముదణ 
మున కొక వన్నె6 బెట్టితివి, పోకల పోకడ లున్నె యెన్న ౯ 

వలిర్వి వలించిరి భూ 

పాలక మణులై, అమాత్యవరులై, కవులై, 

పాలిత భూమిని; కవితా . 

పాలిత భూమిని నవీన పద్ధతు "లేవ్? 

మంగమాంబిక చల్లని మంచి వేళ 

కాంచి పెంచికొన్నది కీ రి. గాంచుకొమరు; 
ఆపె యాశీర్చలమ్మున నలరి తీవ; 

కృతివి భక్తి నిధివి; ఎవ్వ రీడు నేండు, 

నిను లేనట్లి గుణో కుల నగిలి వరింపంగ చేలా? సుహ్చా 
ట్ దది గణ 

జ్ఞన బంధు. వజ మన్న ముచ్చటల కాసంజెంది మిన్నంది ప 

ల్కి_న స్యాభావికరీతులం దతిశయశ్లేపాదు లెట్టుండు?! నీ 
జని భన్యం బన కాదటందురె; కవీట్సంతానసంతానమా. 

వసుభాముర రమణుని కా 

వ్య సుధారసరంజితునిగ వలవింపలో నీ 

రసవాక్కెక్కునె రసనకు? 

కసిమసగునొ ధారణాదికమ్ములు] వినవే. 

i 
ఇ 



శ్రీ ఆయ్యంకీ చేంకటరమణయ్యగారీ సన్మాన సంచీకే 

ళో: 

సీ సారస్యమ్మది యేమి తో వలను గానీ ఇంటరానీ, మజే 

యే సామాప ప్యమ్యృలలాని తిందు; వడొమేమిో! పిల అ వానిన్నళక 

సీ సంతసము లన్ని యెన్న గలమా?! నెక్కొ_న్న భావమ్ములే 

వో సాగించెడి నాల్లుముక్కలు; నిజంబు౯ దిండి బాప్రండ వే! 

కాదు; నిజో_క్రి వేజు,. రసికాగణి, 'వడ్రుచు లెంతదీయి కొ 

వ్యాదుల నెంతదింపి గలదంచు కనుంగొను నీప్పితమ్మెగా! 
కాదు విశుప్కీ_తావయవకాండము ము క్లికిం జేర్పదన్న శౌ 
ద్గోదని పల్కు_ సీయెడలం దోయె విరాగివి రాగసంపదకా. 

చెల్యలరు నిన్ను గాంచ నృసింహసూరి 

యున్న నేం డెంతగా పొంగునో గదన్న 

అర్ధభాగస్టుం డీపంట కతేడు; పూ రి 
యి ఆ 

కోపీకొందువా? సీ కట్టి యాస లేదు, 

వొమ్మునలేడు సక్కవుల; పొమ్మన లేడు బుథాళి; లేదు .పో 

పొమ్మన లేడు యాచకులు; పొమ్మను శబ్దములేదు శక్రో 

శమ్మునం జూడ నీతండు; రసౌచితి నిన్నెడే; ఈషణలేఏయిక్ 
బొమ్మను పంచపాపములం బొమ్మను; శా త్రవపాళిం బొమ్మను౯, 

నే వితాలంకృతి సాజమైనద్సి అస త్కావ్యమ్మునం దద్ది నో 

భో 'వెలార్చం జననీదు; నీవు చరిత ల్వర్థిల్లు (పత్య్యూషపుం 

బవనాంకూరపుం దీప్ గొట్టుచు కవిత్యామోదభావోదయా 

ర్ధవశత్యంబు నం (దోచి; నీసచిప, స్మ ప్రాగ్భార మేమోాక: చా, 

కళలం చేరు శశాంకుం డే మొగముతోం గన్సించు నీ నవ్వు వె 

న్న లకుం; బుల్సిరి. వమూసికోగలడొ? నిందం జెందుటం దీసికో 

గలడో? ఏ యమరాళిం జూడలోల సంకల్పించి సీత్రో సరిం 

దులం దూపంగ; విశుద్ధవ _ర్సనమ యెందుం జెద్దగా ముద్దగు౯. 

దాంగకొనిన తలం పుల దలంచి కొందు 

నల్ల నేమి? నిన్నెలుంగు భాగ్యము గలుగ 
కలయచేమి? కైెత్క తనంత కరంగు గాడె 
మం త్రిపుంగవ, కొనుము సమాన మిథిగా. 

తుర్లపాటి గోవర్టనరావ్ప, 
జెజవాడ, ఉశెనుంసతోయటో 



గంథాలయోద్య వు భీష్ముడు 

శ్రీపంతులుగారిని అంధుులలో ఎరుగని వా రెవరును ఉండరు, పీరు షుమారు లీ0 సం॥ ల నుండీ 

పజాహీతోద్యమము లన్నిటిలోను పాల్గొనుచూ, సర్వతోముఖ చేశపురోభివృద్ధికై తమ సర్వ 

స్యమును భారపోసి అహర్నిశములును పొటుబడు చున్నారు, 

(శ్రీవారు, కొంతకాలము బెజవాడ పురపాలక సంఘ సభ్యులుగా వుండి, ఏద్య పారిళుద్ధ్యము 

మున్నగు విషయములలో అత్యంత శ్రద్ద వహించి, పనిచేసియున్నారు. మరియు, శీ పంతులుగారు 

బాలభటోద్యమము, దివ్యజ్ఞానసమాజము, పికృతి వై ద్యోద్యమము మున్నగు వాటియందుకూడా 
ప్రత్యేక శ్రద్ధ చరావీ వాటి అభ్యున్నతికి కారణభూతు లయినారు. 

పీరు, అన్ని పజాహి తోద్యమములయందు పాల్లూనుచున్నను (పధానముగా “~ంఛాలయోాదన్రీ 

మము” నందు విశ్తేవశ్రద్గచూవి, చేశమునం దంతటను సంచారముచేసి, (గంశాలయముల ఆవశ్యక 

తేన, పి యోజన మును ప్రజలకు బోధించి పితి గ్రామమునందునుకూడా గ )౦ంథాలయములను 

స్థాపించునట్టుగా చేసి, నిరక్ష రాస్యతను, నిర్మూలించి విజ్ఞానమును పెంపొందింప చేసియున్నారు. 

'గ్రంథాలయోద్యమము అను మాటను వినిన వెంటనే, శ్రీపంతులుగారి వేరు స్ఫురణకు వచ్చును, 

సెక్కు.మాటలు వ్యాయుటకంశే, “గంంథాల యోద్యవమము ”నకును (శీవారికిని, అవినాభావ 

సంబంధము గలదనుట అతిశ యో క్షి కాజాలదు. “గ్రంథాల యోద్యమమును ఇతోధికముగా నభి 

వృద్ధి నొందించుటశై_నిరంతరక్ళషి సల్పుటకు (శ్రీయుత ““(గంథాలయోద్యమ భీష్మ” అయ్యంకి 

నెంక టరవుణయ్య పంతులుగారికి సంపూర్ణాయురారోగై వ్రగ్షిరములు ప్రసాదించుగాక యని (శ్రీ 

ధన్వంతరి భగవానుని పోర్థించుచున్నాను, 

బెజవాడ, డా, గోనెళ్ళ వెంక కేశ్వర్లు, ఏ, ఆర్. ఏ, సీ 

Pa 

అసమాన సెవ 
(గంథాలయాలం శు నా కెంతో (శమ, ఎంచేతనంటా రా ? (గ్రంథాలయం అంచు సర్వజనవిజ్ఞాన 

దాయకం అయిన విషయంగాని చిన్నమాట కాదు. చూడండీ, మనుష్యునికి బుద్ధయి తేచేం, జ్ఞానం 

అయితేనేం, అధికారం అయితేనేం, ధనం అయి శతేశేం- వం ఐనా గొప్పతనం సంపాదించాలీ 

అంకు (గంథసహాయం అవసరం, 

మూలం (గంథం, (గంఛాలకి మూలం (గ్రంథాలయం, అల్లాంటి (గ్రంథాలయం ఉన్న ఊల్లో 

మరి రెండు రోజు లెక్కు..వగా ఉండేవాల్లి, స్యర్లం స్వర్షం అనే "జెక్క-డో ఉందంటారు మనవాళ్లు, 

కానీ నా ఉదైశంలో వ వూళ్లో (గంథాలయం ఉంటుందో, అబే స్వర్గం, అచేస్వర్లసుఖాలకీ మూట, 

అయితే యీ సంగతి అందరికీ తేలియదుగదండీ. అంచేత ఆవిషయాన్ని ముందుగా తేలుసు 

7 రజా 



క 

శ్రీఅయ్యంకి వేంకటరమణయ్యగారి సన్మాన సంచిక 

కొని వవిధంగానై నా లోకాన్ని అభివృద్ధిలోకి ఫీనుకురా వాలం జు (గ్రంథ నేవ ఉండవలసింబే అన్న 
విషయం బాగా అమల్లోకి తీసుకురావడంలో (ప్రప్రథమనమున నడుం బిగించి కార్యరంగంలోకి దిగిన 
వారూ, వితు)లూ శ్ర వేంకట రమణయ్యగారంశు అందరూ నమ్మితీరాలి. ఎందుకంటారా?, 
వపాటి చదు వొచ్చినా గ్రంథాలయం లోకి వెళ్ళడం కేటస్థి స్తుంది. 

ఆ (గంశాలయం పుట్టుకకి బహుశా మన వెంకటరమణయ్యగా శే మూ+లకారకులై యుంటారు, 

చిన్నచిన్న [(గంథాలయాలనూట అటుంచండి. అఖలాంధ [గంథాలయ సేవంశే మొట్ట మొదటి 
దన్నమాటగదండీ, ఆ సేవలో ఛన్సు సంపాదించిన వారు మన పంతులుగారంకు మనం ఎంతో 
గర్వింపవలసిన విషయం. దానికి 1914లో ఆంధ్ర దేశ (గంథాలయ సంఘం స్థాపించారు. మున 
ఆంధ) 'చశంలో అప్పటినించీ కంకణం కట్టినవారు మన పంతులుగా నే, పట్నాల్లో గంథాల 
యాలుండడం సహాజం, కాని పల్లెటూళ్ళలో జ్ఞానాభివృద్ధికోసం శ్రీపంతులుగారు గామ (గంథా 
లయయాతే) వేసి అమల్లోకి తీసికొచ్చారు. గ 9ంథాలయాలకి సంబంధించిన అన్ని విధాలా నేవ 

చేసి లోశాన్ని వుద్ధరించారు. మా బారువలో నున్న మా గంథాలయ తృతీయ వార్షి కోత్స 
వానికి శ్రీంపంతులుగారు దయచేసి గంథాలయనేవ గురించి మహాగంధీరంగా, ఆనందదాయకంగా 
జనోపయోగంగా ఉపన్యసించారు. చతుర్ధ ఆంధ్ర దేశ (గ్రంథాలయ మహాసభియున్ను, ప్రథమ 
గ ంథాలయ (పదర్శనమున్ను, బారువలో దిగ్యిజయముగా జరిపించుటకు పంతులుగా ఆంత యూ 
మాకు దోడ్చడిరి. చాలా కష్టపడి (గగంథాలయాల్ని పునప్రతివ చెయ్యడంలో నై తేనే, గ్రంథా 
లయ తరగతుల్ని నియమించడంలో నై తేచేం, సావల్లో (గంథాలయాల్ని సావీంచడంలో నె తే 
నేర బండ్లలోను (గంథాల్ని చదివింప జెయ్యడంలో నై తేనే యావచ్భారత (గం థాలయోద్యమ 
ప్రిభారకులలో ఉచ్చస్థానం వహించడంలో నై తేనేం, పంతులుగారికి వాశేసాటిగాని, మరెవ్వరూ 
చేరు అని ఢంకావిరాదకొట్టి కూడా చెప్తాను, నిజమైన సన్మానం ఏర్రిక్షి చెయ్యడం మనఆం(ధుల విధి. 
షీరే నిజముగా సన్మానింపదగిన వారని నా అభిప్రాయం. 
ఇంకా చూశారా? ఈయన ఉపన్యాసంలో చెప్పిన విషయాలు కార్యక్రమంలో చేశంలో వాటి 
నాచరణలో సెప్రేందుకు (ప్రయత్నించి సఫలం పొంబేవారు. అందుచేత పీరు ఆంధ్రుల కత్యంత 
పూజ్యులు, 

నేను కారణాంతరాలచేత సన్మానసభకు రా లేశ్రపోయినందుకు విచారం. కానీ నా హృదయం వారి 
సాన్నిధ్యంలో నే ఉంటుంది, " 

ఇంకా గంథాలయాలగురించి అనన్యసేవ జేసి ఆంధ్రుల్ని అధికోత్చావాపరులుగా చేయడానికి 
తగిన మహాశ కి భగవంతుడు వీరి కింకా ప్రసాదింపవలెనని చేవుని (ప్రార్షిస్తూ వారికి నా హృదయ 
ఉత ఉద ణి పూర్వక కృ తొంజలి సమర్చిస్తున్నాను, 

బారువ 
త్తి బలరామయ్య. 

యం 



దెశ సవావతి 
లో 

నాకు (శ్రీ అయ్యంకి వెంకటరమణయ్యగారితో చిరకాలపరిచయము కలదు. సుమారు కిక్ సంవ 
తరములనుండి వారిని అప్పుడప్పుడు కలసికొనుచుండుట, వారు నిర్వహించుచుండ్న వివిధ కార్యము 

లను గురించి తరచు వినుచుంకుట్క వారి యాజమాన్యమున (పకటింపబడు పతి)కలు, పుస్త స్తక ములు 

చదువుచుంకుట మున్న గువిధముల కొంతవరకు చేను చారి జీవితవిశ్తేషమును “తెలిసికొని యానం 
దించుచుంటిని, 

వంగ చేశవిభజనానంతరము 1906వ సంవత్సరములో బయలుబేరిన జాతీయోద్యమము హిందూ. 

చేశమునం దన్ని వైపుల వ్యాపించినది. ఆంధ్ర చేశములోకూడ నది బందరుపురమును కేందిముగ 
'జేసికొని యంతట వి స్పరించినది, (శ్రీయుతులు ముట్నూరి కృష్ణారావు, కోపల్లె హనుమంత రావు, 

భోగ రాజు పట్టాభీ సీతా 'రామయ్యగాన్షు సాటి యుద్యమానికి బ్రహ్మ, విష్ణ, మె హేశ్య్ళరులవలె 

ముఖ్యపురుషులై యుండెడివారు, ఏరిని స స్యయముగ చూచినవారు, చూడనివారు ప్రబోధము 

గహించుచు పలువురు చేశాభిమానపూరితు లగుచుండిరి. కొందరు యువకులు వీరి యడుగు 

జాడల నడచుటకును బద్ధక ౦క ణు లైరి. అట్లు -దేశసే సేవావితము పూనిన వారిలో శ్రీ అయ్యంకి 

వెంక టరమణయ్యగా రొకరని చెప ్ పవచ్చును. 

వెంకటరమణయ్య గారు ఆంగ గ్లవిద్య నభ ఫ్రసించిరి గారవకుటుంబమునరకు జెంది ఒక మో స్తరుగ మంచి 

పీ తార్జితము గలిగి యుండరి, ఆ సందర్భములను బట్ట బటి లొక్రికముగ బాగుగ వృద్ధిలోనికి రావలసిన 

వారు. కాని “చేశసేవి విచ్చపట్టిన తరువాత్ వారి కదే యెట్లు సాధ్య మనవును? సబ్బుఫ్యాక్ల కరీకొరకు, 

పతక నిమి త్రము ముదాంనేయమునకై నహ్షముమిోాద నవ్షము వచ్చుచున్నను సొమ్మును ధా*రాళ 

ముగ వెచ్చించు చుండిన న్ట్ర ముట్నూరి కృష్ణా రావుగారు ఆదర్శపురుషుడుగ నుండిరి, ఈ మవానీ 

యుని సాంగత్యము సలహా కూడ మన వెంకటరమణయ్య గారికి సంపా ప్ప మయినవి. కృష్ణా రావు 

గారి దగ్గర ఆర్భాటము లేవియు నుండవు. వారు చేనికిని అంటే అంటనట్టు కనబడు చుందురు, 

సామాన్యముగ నిజస్థాన ము కదలరు, కాని తమచుట్టును చేరిన వారికి మాటలద్వారా, దూర పాంత 

ములలో నుండుచారికీ సత్రికా వ్యాసముల ద్యారా ప్యాదయసంచలనము కలిగించి చేశభ కి, పురి 
గొల్పగల పజ్ఞువంతులు. ఇక 'వెంకటరమణయ్యగారి జీవితపరివర్శనము అందులకు భిన్న ముగ 

నెట్టుండ గలదు! కృష్ణా రావుగారివలె తాము ఒక పతక నడపవలె నని వెంకటరమణయ్యగారికి 

మొదట బుద్ధి పుట్టినది, ఆ కాలములో చక్క-ని మాసపతి)కలు అసలు లేవు, ఆ కొరత తీర్చవ లె 

నని వెంకటరమణయ్యగారు సంకల్సించినారు. “ఆంధభూమి” అను మాసపత్సిక పికటింప మొడ 

లిడినారు. కొంత కాలము డబ్బు పెట్టుబడి సెట్టుచు నడివినారు, ఇప్పటికిని వాజ్య్ఞాయమునకు (పోత్సా 

హములేని ఆంధ) దేశములో నోరి సాటి. పోయత్నము జయము గాంచుట యెట్లు సాధ్యము? 

Ra 



ఢీ ఆయ్యంకీ వేంకటరమణయ్యగారి సన్మాన నంచిక 

విశేషనష్ట్రము వచ్చుటతో వా రా పతి)కా పిచురణము విరమింపవలసి వచ్చెను. వారి బేశనేవ 
ఆ తీరున (ప్రారంభమ య్యెను, 

కాని వారి యుత్ప్సాహముమా(త్రము నష్టములతోను కష్టములతోను ఆగిపోవువది కాదు. పితి 
ఫఘటనలమూలముగ వారి కార్యదీక్ష మరింత వృద్ధినొందుచువచ్చెను, “గం థాలయసర్గస్యము” 
అనుపతి)క నొకటి మరల స్థాపించినారు. ముదాాలయమును కాడ నెలకొల్పినారు. “గ )ంథా 
లయ సర్వస్వము నే గాక, “పకృతి” “దివ్యజ్ఞానదీ పిక?” అను పతిీకలు, వివిధములయిన గ Yంథ 
ములు తేమ యాజమాన్యమున (పకటించుచున్నారు. మరియు అంధ్ర దేశములో కొన్ని యితరో 
ద్యమములను సయితము చేపట్టి వానికి వృద్ధిస్టైర్యముల చేకూర్చినారు. వానిలో మొదట వేర్కొన 

న 
వలసినది (గ్రంథాల యోద్యమము. దోనికి వారే (పథాన పురుషులు; నిరంతేరకృపి. సలివీనవారు; 

చానివ్యా చేయ్ వారి యద్భుత సేవకు నిదర్శనము, పికృతి చికిత్స విషయములోను, దివ్యజ్ఞాన 
సమాజ విషయములోను వారు సలిపిన సేన పిశంస గాంచినది. చాలభటోడ్యమము నకు కూడ 
వారు పూనుకొని, “సంబేళిః వితమునకు చేయూత నొసంగిరి, రాజకీయరంగములోను కనబడు 
యందురు. కనుక మత సాంఘిక రాజకీయ వాజ్భయాది వివిధ కార్యములందును పాల్గొనుచు వారు 
భిన్నమతముల పాటుపడుచున్నా రు 

వారినిగురించి ఒక సంగతి ముఖ్యముగ జెప్పవలసి యున్నది. వారు కార్య సాధకులు, వారు పానం 
గములు, ఉపన్యాసములు చేయుచు పిసిద్ధి జెంద లేదు, వదో పని సంబంధముననే ఎక్కొడికై నను 
పోయెడువారు. పదిమందితో మాటాకెడివారు. తలపెట్టినది సాధించుకొనెడువారు. వేంకటరమ 
అయ్యగారు. చేసిన సేవ విశేషముగా నున్నను వారి వేరు అంతగా పైకి రాక పోవుటకు వారి 
స్యభావమే కారణము. ఇటువంటి కార్యదీ శ్రాపరులసంఖ్య మన ఆంధ దేశములో బాల తక్కువ, 
భారతవర్ష ములో ఆం(ధ చేశము 'కార్యసాధనయందు వెనుకబడుచున్న ది. వేంకటరమణయ్య గారివఅె 
పలువు రాంధ్యులు దేవసేవకు గడంగి యితరపాింతీయులతో సమానముగ భారతవర్ష స్వాతంత్ర్య 
మున్నకై పొటుపడుదురుగాక యని 'వెంళటరమణయ్యగారి సన్మానోత్సవ సందర్భమున నభిలవీ.0ప 
వలసిన యాశయము. 

రాజమండి9 
కామరాజు హనుమంతరావు. 

Mg 



భాండాగారము తరిఫున) 

౧ 

కఆత్ర డయ్యంకి వంశేసంభాతయతుడు, ఆత డఖలాంధ)గ9ంథ భాండారకుండు 

విశ్వభారతవిజ్ఞున వేది యతడు, ఎతడు? రమణయ్య, లై (బరీపతి గదయ్య ' 

అనుచు నాంధుులు ఇండియా యఖల జనులు, సం స్తవముసేయ చాలులే జన్మ కింక 

సరిపడిన సేవ జేసి యశస్సు గెంటి, వాంధవుతు)డ వాదర్శ మెతివిగద! 

ఐత 

టీ. సి. దత్తతోడ తెలుగు జిల్లాలెల్ల, సంచరించినావు శొమలకోర్చి 
గడిపితీవు బళిర! గంఛశాలయపుయాత ), సర్వతీర్థయాశ్ళ సరణి రమణ! 

రచన: పామ ర్తి వేంకటరమణరావు, 
80-10-42 మాజీ తేణుకుతా లూ కా గ౦9౦థాలయ కార్యదర్శి. 

న! 

గ్రంథాలయోద్య మము - దివ్య జ్ఞానసమాజము 

మనచేశంలో ఏ ఉద్యమము (పారంభమైనా దానితో ఆంధ చేశము నేనుకూడా ఉన్నానంటూ 

తలయుత్తుతూ ఉంటుంది. కాని మొదట్లోవచ్చిన ఆ వేడిలో వొళ్ళు తేలియకుండా పనిచేసి తుదకు 
ఆమాసపడి చల్లబడిపోతూవుండడం కూడా అలవాటు. ఈ ఆంధుుల ఆరంభ శూరత(ం౦మూ లంగా 

నాటికీ నేటికీహాడా మా చేశంలో ఈ పరిశిమ జయ్యపదంగా కొనసాగించగల్లుచున్నాము. ఈ 
ఉద్యమం మా ఆంధ) దేశంలో శాఖ ఛాఖలుగా విజృంభించగలీగింది, అని చప్పుకోతీగ్గది ఒక్కటీ 

చేదు. చివరకు అంధ్ర రాష్టో )చ్యమముకూడా (పతిసంవత్సీరము వరుస తప్పకుండా సభాలువేసీ, 

ఆ వేడిలో అనేక తీర్మానాలుచేసి అరవలపై ఆంధ్ఫులకున్న కతు తీర్చుకోవడమేగాని, తర్వాత 
దాని పిస శే ఉండదు. కాని గ్రంథాల యోద్యమం ఆ విధంగా గాకుండా, పట్టణము మొదలు పె 

వరకు చిటిషు. ప్రభుత్వము ఏవిధంగా ఆ(కమించిందో ఆ విధంగానే మారుమూల నున్న పల్లెవరకు 

పాకి జయ(పదము గాంచగల్లీంది. దీని కంతకు కారణము [ఖీ అయ్యంకి వంకట రమణయ్యగారి 

కృపయే యని చెప్పాలి. 

(పపంచంలోకల్తా మన బేశంలో అవిద్య ఎక్కువగా బబలిపోయి యుంది. ఈ అవిడ్యానిర్నూల 
నానికి అనేకమంది అనేకమార్తాలు వెదకజొచ్చారు. అట్టి సమయంలో అయ్యంకివారు పునాది 
వేసిన గ్రంథాల యోద్యమము ప్రభలను కన్నుపొర వివ్చినట్లుగా చేసిందనుటకు సంబేవామేమి 

As 



శ్రీ అయ్యంకి వేంకటరమణయ్యగారి సన్మాన సంచిక 

లేదు, పుబ్బకుపుట్టి, మఖకు మాడిపోయినట్టు కొన్ని (గ్రామాలలో కొంతమంది యువకులు బయలు 

చేరి [పజలను (ప్రోత్సహించి పుస్తకాలు, పత్రికలు చంజాలు వసూలువచేసి (గ్రంథాలయము స్థాపించ 

డము, అది అర్థ సంవత్సర మో లేక సంవత్సరమో నడవడం, తర్యాత దానికై శృద్దతగ్ని పుస్తకా 

లకు పట్టిన బూజుకూడా దులివేవారు యెవరూ లేకపోవడం జరుగుతోంది. అసలు నిజం చెప్పవలసి 
వ_స్తే మనదేశంలో పారంభింపబడిన పంజా ఉద్యమం పితిదానికి, ప9భుత్యమువారి (ప్రోత్సాహం 

తక్కువ. ఆ విధంగానే ఈ గ9ంథాలయాలకు కూడా (పభుత్యమువారు గాని, సానిక సంస్థలుగాని 

తగినంత సహాయము చేసినయెడల ఇంకను ఇతోధికముగ పని జరిగియుండెడీది. రాజపోహణ పితి 

ప్రజాసంస్థకు తప్పక అవసరం, 

ఇటువంటి సమయంలో 198 లో (గ్రంథాల యోద్యమము వార్డు ఆంధ బేశంలో క్ర త్త కార్య 

కమా న్నొకదానిని పి) వేశపెట్టారు. అచే గంథాలయయాత పికి గామంలోను ఈ 

గోంథాలయ యాత) జయపిదంగా కొనసాగింది. తీర్థయాత్రలు చేసినట్లుగా (ప్రజలు అనేకమంది 

వచ్చి ఈ గంంథాలయ యాత్రలలో పాల్లొనిరి ఈ యా[త్రలు మన ఆంధ్ర చేశంలోని నిద 

పోతూ యున్న గంథాలయాలనుు, పడుకొన్న మనిషిని తట్టి లేపినట్లుగా లేపాయి. 
ఈ యాత్రలలో అనేన క త్త గ 9౦ంథాలయాలక్రు కూడా పా9రంభోత్సవాలు జరిగాయి 

ఈ ఆంధ్భోగంథశా లయోద్యమాని కంతకు మూలపురుషుడు అయ్యంకి పంతులే. వీధీ వెంబడి 

అయ్యం! వెంకటరమణయ్య గారు నడుస్తూం కే ఒక గ )౨ంథాలయం నడుస్తు న్నట్టుంటుంది. ఆయన 

ఎక్కొ_డవుంకే అక్కడ గ 9ంథాల యోద్యమము విజృంభిస్తున్న ట్లుంటుంది. కాంగె9సు వేరు చెప్ప 

గానే గాంధీగారు. వవిధంగా డ్డ వీకి వసారో, ఆవిధంగానే గంంథాలయం మాట చెప్పగానే 

అయ్యంకి ఆయన, గ్రంథాలయ సర్వస్వము ప్రత్యక్ష, మూ తాయి. 

శ్రీ అయ్యంకి వెంకటరమణయ్య గారిని ఆంధ దేశం గింథాలయోద్యమంభోనే బాగా ఎరుగును. 

ఆయన దివ్యజ్ఞాససమాజసభ్యు డని కొద్దిమందికే తెలియును, దివ్యజ్ఞానసమాజ మనగానే ఇది 

పాశ్చాత్య సంపర్కము గల హిందూమత మని భారతీయులలో కొందరి అభిప్రాయం. నా అభి 

పొొయంకూడా ఇంలేగాని తరచి చూసేనేగాని తెలియ దన్నట్లు ఈ సమాజసభ్యులను చూచిన 
మొదట్లో. ఈ సమాజసభ్యులంతా స్వార్థపరులై న మజోమేధావు లనియు, ఇదొక చిన్న 

“బూర్జువా*ి సంస్టయనీ, దీనిలో మతమునందు అభిమానముగల సామాన్యపుజకు స్ధానం లేదనే 

తీర్మానానికి వచ్చాను, సామాన్య పిజలలో కూడా ఈ ఆభిపాయమే పాకిపోయిం దనడానికి 

సందేవామేమి లేదు. దీనికి కారణము ఈ దివ్యజ్ఞాన సమాజ స్థాపకులు పాశ్చాత్యు లగుటచేతను, 
ముఖ్యంగా దీనికి సంబంధించిన వా జృయమ౦తా అర్గభాహయం దుండుట వల్లను, 

పాటకజనానికి సరియెన అందుబాటులో 'లేక పోయింది ఇంగ్టీషు రాని చాలామంది ఈ మతాన్ని 
గురించి తెలుసుకుండా మన్నన్ను దీనికి సంబంధించిన ప్రతి పుస్తకము పృతి పతక, చివరకు (ప్రతి 

x¥ 



(గంఫోలయోద్యమము - దీవ్యజ్ఞాన సమాజము 

చిన్న కాగితముకళూడా, అందమైన మైపులో. ఆంగ్లభావలో  పిచురణ జరుగుతూ వుంటాయి. 
తేలుగు భావలో వ ఒకటి చెండు పుస్తకాలు మాత) మే యుండేని. 

కాని మన అయ్యంకి పంతులు ధర్మమంటూ ఇప్పుడిప్పుడు సుమారు లి సంవత్సరములనుండి ఆంధ) 
సర్కాారుల దివ్యజ్ఞానస మాజ ఫెడ రేపను తరఫున, ది క్షజ్ఞున చంది )క లను వేరుతో అంధులకు 
సులభంగా అందుబాటులో యుంజేలాగున చక్కని అచ్చులో, అందమైన గెటప్లో, తక్కువ 
ధరలో, ఇమిడికగా, ఆంధ) గంథశాలయపెిన్ లో ఆంధా )నువా దాలు జరిగి వెలువడు తున్నాయి. 
ఇంతవరకు అట్టివి 28 చంది)కలు వెలువడినాయి. ఈ దివ్యజ్ఞాన చంది)కలు చిన్న చిన్న కరప తా) 
లుగా నున్నా ప్రజలలో దివ్యజ్ఞానసమాజాన్ని గురించి చక్కని అభిపాయాన్ని తీసుకొని 
వస్తున్నాయి. దివ్యజ్ఞాన సమాజంతరపున జరుగుతూవున్న మిగిలిన (ప్రచార మొక ఎత్తున్నూ ,మహోత్తుల 
(గ్రంథాలకు ఆం[ధానువాదాలైన ఈ దివ్య జ్ఞాన చంద్రికలు ఒక ఎత్తున్నూ. ఈ తెలుగు ప్రచు 
రణములు వచ్చినప్పటి నుండియు (ప్రజలలో ఈసమాజాన్ని గురించియున్న తప్పుడు అభిప్రాయాలు 
బాలా భాగము తొలిగాయి. 

ఏటికి తోడు దివ్యజ్ఞాన దీవీక అను ఒక్ మాస పతికకూడా ఈ (గంథాలయ ప్రెస్ నుండే అయ్యంకి 
వారి ఆధ్యర్యము కి)ంద వెలువడుతోంది. ఈ పతిక మన అయ్యంకి వారి చేతిభో పడక పూర్ణము 
దీని రూప మే వేరొకవిధంగా వుండేది. ఇప్పుడు పతక ఎంతో ఆక ర ణీయంగా పూర్యంకన్న పెద్ద 
సైజులో వెలువడుతోంది, దీనికి కారణము ప9చారంలో మన అయ్యంకివారు ఆరితేరిన చేయి 
కాబట్టి. అందుకే ఈయన ఆంధ)సర్కారుల దివ్యజ్ఞాన సమాజ పిచార కార్యదర్శి అని పిలువ 
బడుతూ యున్నారు, 

ఈ విధంగా సంఘుసేవలో తవు జీవితమును అంకితము చేసిన న్ద్ర అయ్యంకి వెంకటరమణయ్య 
గారెంతీయు పూజ్యులు. 

నిడదవోలు, శ్రీ గోపరాజు వెంక టానందము, 

లనీ 



శ్రీ ఆయ్యంకి వేంకటరమణయ్యగారీ సన్మాన నంచికో 

మెధాదాత 
1905 సంరం నుండి మన యాంధ్ర 'చేశమున (గంథాలయోద్యమము బయలు జేరినసంగతీ జేశీయు 
లందటీకిని చెలిసినవిషయమే. అప్పటి రోజులలో (గ్రంథాల యోద్యమమందు (పథానపురుషులై, 
యుక్సాహావేశపూర్దులె, ముందంజ చేసినవారిలో (శ్రీ, పంతులుగా రొక్కరు. యువకులై. పిభమంత్రోత్సాహ శక్తి యుక్షులె, నిరంతరోత్సాహపూరితువై, యా యుద్యమమును 
(బౌరంభించి యందు కృత కృత్యు లగుట కెంతో పాటుపడిరి, అప్పటికి మన యాంధ్ర దేశ 
మందు త్రీ పురుషులకు విద్య కడు శూన్యముగా నుండెను. పలుతావులందు జనులకు విద్య యన 
నేమో విద్యావసర మెట్టిదో కూడ తెలియదయ్యెను, అట్టిచో పు స్తకభాండాగారము లననేమో 
విద్యావశ్యక మెట్టిదో ప్రజలకు బోధించి సరస్వలీనిలయముల (గామ్మగామమందు నెలకొల్పుట శెట్టి 
(శ్రమ యోర్చు, వాక్సాతుర్యము నుండవలెను? ఎన్ని యవాంతరములనుండి తప్పూుకొన వలయును? 

. మూర్జులగు (పజల యర్గము లేని (పశ్న పరంపరల కెటి యు క్షవచనము లీవ్యవలెను ! (పజల న్ 
యుద్యమమునకు సుముఖులనుగా నెట్లు జేసికొనవలెను ) 

షాటు నచేమి శ్రీ పంతులుగారు తాను పూనుకొనిన కార్యమును సాధించుటకొటు కెన్ని యో 
కష్టనిషఘ్టరముల సహించి, చేపట్టిన కార్యమును, చెడనాడక్క దీరబుదితో, గంభీరముగ, ధైర్య 
స్టెర్యముల వహించి, సుమారు నలుబదియెండనుండి తమ జీవితమును సాధించిరి. చే డాం ధభూమి 

నూరూర (గంథాలయములు వెలసియున్న చో నయ్యది (శ్రీ పంతులుగారి కృషిఫలితమే. సంచార 
(గంథాలయముల నేర్పజుచి (గ్రంథాలయయాత్రలు సాగించి (గ్రంథాలయసర్వస్వ మను పత్రికను 
సాగించి యి శ్లైన్నివిధములనో వీరు తమ జీవితమును ధారపోసియున్నారు. “కనుక ఇట్టి పంతులు 
గారి చేవాఫలితమును (పతి యాంధుడు ననుభవించుచుండుటచేత వారి శెంతయు కృతీజ్ఞ త్ర 
చూపవలసియున్నది. నేటి యాం ధులలో నున్నతవిద్య నభ్యసింపకయు, విజ్ఞానశ క్షి సంపాదించి 
ప్రసిద్ధి శెక్కి_నవా రందజిక్సి పంతులుగారి దయా వాత్సల్యములవలన గలిగిన మేధాశ క్తి యే యాభా 
రము కనుక వారిని సన్నానించుటయు, వారిని నిరంతరము స్మృరించుటయు మబువరానివిషయము. 
ఇక (శ్రీ పంతులుగారిని నేను 1912 సం[రం నుండియు నెబుగుదును. వారి నిరంతేరకృవీ.వలన 
నా వంటి సామాన్య బాలికకును, నాటి కాలమందు గంథాలయమును స్థ వించుబుద్ధిని గల్పించినడి, 
వారి (పోత్చాహమువలననే (ప్రసిద్ధ (గంథాలయములు వెలసినవి. అంగలూరులో బాలసరస్వతీ 
(గంథాలయముకూడ నక్కాలమంచే బయలుజేరినది. (శీ పంతులుగారితో ననేక (గ్రంథాలయ సభ 
లలో (పసంగించు నవకాశము నాకు గలిగియున్నది. వారికి (గంథాలయాభివృద్దికరము లగు 
నెన్న యో విషయములు తెలిసియున్న వి. అట్ట పంతులుగా రింకను (గ్రంథాల యోద్యమమున (పజ 
లకు తోడ్చడుచు, చిరకాలము జీవింతురుగాక! వారి కృషి యింకను సర్వతోోముఖముగ వ్యాపించు 
గార్, శ్రీ పంతులుగారి కేశ్యరు డాయురారోగ్యముల నిచ్చుగాక. 
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ధన్య జీవి 

ఆ. కాలగతుల బట్టి కష్టంబు గలిగిన, తల్లడిల్లబోడు ధైర్యశాలి 

(పబలమారుతములు పై బడి వీచిన, గొండ యించుక న 'బెండువడునెః 
(విశ్వవీధి) 

మానవులను సర్వసామాన్యముగ త్రివిధములుగ విభజింప వచ్చును. సము[ద్రములోని తరంగముల 

వలె పుట్టి గిట్టునట్టివా రొక తరగతి, ఎవరికి వాచే యనువారు శెండవ వర్షము, విశ్వమానవ 

ప్రాణికోటి సౌఖ్యమునశై తమ ప్రాణములను నిరంతరము ఛై ర్యోత్సాహములతో ఛారచోయు 

నట్టివా రు త్తమజూతికి చేరిన వారు. వారినే మనము ధన్యజీవు లనియు నిత్యజీవు లనియు జెప్పె 

దముః ఈ తరగతికి చేరినవారు గాంధిజీవలెనే శీ అయ్యంకి వేంకట రమణయ్య పంతులుగారు. 

“మానవ సేవయే మాధవ సేవ'యను సూత యజ మును నిరంతర మునరించు చుండు వారు 

(శీ పంతులుగారు, కీ రి శేషులై న చేశోద్దారక, విశ్వదాత (శ్ర నాగేశ్వరరావు పంతులుగారిత్" 

సర్భవిథముల పోల్చ్పదగినవారు మన వేంకట రమణయ్యపంతులుగామ, జ్ఞానదానమునక న్న గొప్ప 

దానము కలదా యను దివ్యవచన మును యమృతతుల్య మొనర్శ్చి తోడిమానవుల యజ్ఞాననివృ లికె 

కంకణముగట్టి ముప్పది సంవత్సరములుగ (గ్రంథాల యోద్యమమును నిరంతర కృషే వివిధిమౌర్ల 

ముల పిచార మొనరించుచుండు పుణ్యపురుషు డితడు, అందువలన నే; 

నీ ద్యుమణ పద్మాకరము వికచముగ6 జేయు, గుముదహార్ష ౦బు గావించు నమృతసూతి 

అర్థితుండు గాక జల మిచ్చు నంబుధిరుయు, సజ్జనులుగా రె పరహి తాచరణమతులు! 

అని ము క్షకంఠమున భ ర్మృహరి కోకిలవలె దివ్యగాన మొన రాను. 

మేఘాళ్బాదిత మై యంధశకారబంధురమై మార్ల మగోచరముగ నున్నను దై వమునంజే భార మిడి 

అశ యను నూతగోలను చే ధరించి క్రై ర్యకవచముతో కష్టములను సరకు గొనక' విజయలక్షీ రని 

వరిఆచుటకు నై ముందునశే నడచు పురుషో త్తము డితేడు! 

గ౦ంథాల యోద్యమము మన రాజధానిలో సుమారు పదునైదు వత్సర ములనుండి “The Madras 

Library Association" పేరిట బరగుచున్నది గాని యాం ధ్రావనిలో (గంథాలయోాద్యమము ప్ర్రి 

నిరంతరకృషపిచే ముప్పది సంవత్సేరములుగ పోషింపబడి [గ్రంథాలయక న్య పాాఢయై తేన దివ్యక శ 

లను దశదిశల వ్యాపింప జేసి విశ్వవిహారము విహంగమువ లె నొనర్చుచు నుద్యము జనకులగు శ్రీ 

వారి ఆశీస్సులను గోరుచున్నది. భాపాయోపామణి జూపు దివ్యదీ ప్తులును, స్రీపంతులవారి చిణు 

నవ్వును, ఆంధ్రమాత ఏరి నాళీర్వదించు దృశ్యము; తమ మనఃఫలకముల జ్మితింపబడుటలే దా! 

అంధ ఏమాతీను నిరంతరము సేవింప. శ పంతుల వారికి పరిపూ రాయు రారో గ్యభొగ్యంబు లొసగ 

శ్రీ వేంకటరమణుని హృదయపూర్వకముగ బ్బార్టించుచు కరములను జోడించుచున్నాను. 

హిందూప్రురము దుర్భాక కృష్ణయ్య, 
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శ్రే ఆయ్యంకీ వేంకటరమణయ్యగారి సన్మాన సంచీక్ 

స్వ తం త్ర బీ రు 
WU 

విద్వాన్, కవితావిశారద, పండిత సత్యనారాయణరాజు 

ఇంచుమించుగా నిరువడియేంకులనుండి నాకు శ్రీ, అయ్యంకి వేంకట రమణయ్య గారితో. _ బరిచ 
యము గలదు. మా తణుకులో ఆంధ) సాహిత్య పరిషత్తు యొక్క. వార్చికసభ జరిగినప్పుడు 
వా రచ్చటికి విజయముచేసిరి. సభావృ త్తాంతముల నతిప్పశాంత మగు చిత్తముతో ఆలించుచు 
నడుమ నడువు “ఛలో క్షిగా ఆయా ఉపన్యాసకులకు ఉల్లాసము కలిగించుచు అకుంఠిత దీక్షుతో 

_ రాట్నముపై నూలు తీయుచుండెడి దీక్షితుండు - ఆనాడు, ఈశ్యరుల జెట్లు నిత్వళుద్ధ ముక్రబుద్ధ 
స్వరాపు(డై యున్నా(డో వారును అశ్లే స్వతంత్రులై ముక్తులగు స్వభావము కలిగియుండెడి వారు. 
ఈశ్వర పి దితేమైన స్యాథీనతే వారి జన్నహాక్కు.గా నుండెను, చై వము నిత్యము క స్వతంత్రుడై 
నట్లు వారును స్వతంతులే, - రాజు - రైతు, బా్యాహ్మణుందు- పంచముండ్కు పురుషుడు - శ్రీః 
-సాందవు(డు- మహమ్ముదీయుండు బాద్దుండు- క్రిష్టియన్సు, పేద- భాగ్యవంతుడు, విద్యాహీనుండు- 

విద్యాధికుండు అను భేదభావము లేక భోజన వేళలయంను నెల్ల వర్ణ ముల వారితోడను గలిసి 
భుజించు సంస్క ర యాయన, 

స్వాతంత్ర్య మనంగా స్యయంనిగ్రహము, స్వయంనియంతృత్య ము, స్వ్యయ౦మనో నిశ్చయము, అను 
సిద్ధాంతము వేంకటరమణయ్యగారి యందు మూర్తీభవించి ప్రత్యకశ్షమగుచుంకును. విచారభావ 
"మెన్నండును వారి ముఖమున గాంచం౧బోము, వారు శరీరమునందువలెనే భావంబులందు గూడ 

అజ్ఞానాంధ కారపూరిత మై, దార్మిద్యభూయిషప్ట్యమె, ఐకమత్యవిహీ నమై, అత్మగారవళూన్యమై, 
స్యేచ్భారహిత మై అధోగతియందున్న. ఆంధ దేశమున విద్య వ్యా ప్తి చెందుటకు గంథాలయము లే 
ముఖ్యసాధనము లని వారి' తలంపు, 

సద్గ)ంథ మొక మిత్రరత్నము. ఎక్కువ ఓర్పును గనపజచుచ్చు. ఎక్కువ. ఉిల్లాసమును గలుగం 
జేయుచు, సుఖదుఃఖములందును, కలిమి లేములయందును, సర కాలస ర్యావస్థలయందును, వకరీతిగ 
సమానపేమమును వ్యకకరించుచుండును. కావుటంజేసియ్ గంథాలయము సని ఇ కాలయము 
అని వారి బోధ, క 
గంథములు మహాపురుషుల చిరకాలానుభవములు, మహోేన్న తచిత్తుల విజ్ఞానముల మూర్తులు. 
మనుష్యులకు గ)ంథముల వంటి వితము లుంగుట యరిది. అవి మనుజు నెడంచాయని 
మితే)ములు, శృమముగోరు మితీిముల్కు సదడాణారములచే  యాచరింపంజేయు మితే)ములు 
సన్మార్ల్షమంచే నడపించు మితములు, తప్పలు బెల్పు మిత్రములు, ముఖస్తుతి చేయని 
మిత ములు, ధన మిమ్మని వీడింపని చుట్టములు, తల్లి కంక దండోకంతు -సోదరులకంకు ఆపులు. నా! 
మానవమానస వెతోములమింద ఈ కాల మా కొల మనక గర్థాడంబరము లేక పిడుగుల 
వూ 



స్వాత౦త్రజీవి 

భయము గలిగింపక జ్ఞూనవర్ష ము గురియు మేఘురాజములు గంథ ము లని తెలుగునాట పల్లెప ల్లెను 
వాడవాడను జాటిన మేటిమేభధాని వేంకటరమణయ్యగారు. 

మహానుభావులు తమ యుదారభావములను, ఉన్న తాదర్శములను (గంథములందు (వానియుం 
చిరి. జ్ఞానము వ్యాపించుటకు ముఖ్యాధారము గతలో కానుభవము, గతలోకానుభవము వర మాన 
లోశకానుభ వమునకును, వర మానలోశకానుభవము భావి కాలజ్ఞానసంపదకును సాధనములు. ఇట్టి 
జ్ఞానసంపదయంతయు గీంథములయం దిమిడియుండును. కావున గంథకాలశ్షే పము చేయుటకు 
ఆలయములు ఉోరనూర వెలయవలయు నని కాలినడకను బితిగాామమున కేం చాటుచు (శమ 
యెజుగని పొటుపడు కష్టజీవి వేంకటరమణయ్య గారు. 

ఇక్క్మా-లమున అన్నాతురులవలెనే జ్ఞానాతురులును అధికముగా. గలరు. అన్న దానఫలముకంకె 
జ్ఞునదానఫల మధికము. ఒక్క జాములో నతిగిపోవునట్టి యన్న దానము వేసినందులకే యమేయ 
ఫలము కలుగుచుండంగా మానవుల మనంబుల ఇాళ్యతంబుగా నిలిచియుండి యితరుల కిచ్చినను 
నెంతమాతి)ము తతిగిపోక దినదిన పవర్ణమానమగప జ్ఞానము చానముశోయుటవలన నెట్టి ఫలము 
గలుగునో వర్ణింప నలవికాదు. సకల కళలకు విద్యలకు నధిష్టాన బేవత యైన మహా ేవి! సరస్వతికి 
ఆలయంబులు లేకపోవుట మిక్కిలి శోచనీయము, (గ ంథాలయములే సరస త్యాలయము లు, బందు 

సరస్వతీవిగంిహము శిలారూపమున నుండక గ9౦థరూపమున నుండును. భాండాగార కార్యదర్శి యే 
అర్బకుండు. (గ్రంథ పఠనమున కె నిత్య మరుగుదెంచు జనులే భక్తులు. జాన సంపాదనమే ఫలము. 

“ఈయాలయ మెన్న(డును మైలపడక, సంపోతుణములు గోరక, నిత్య పవిత్రమై యెల్ల వారిచే 
నేవింపం బడునదియై యుండును” అను త _త్వబోధ చేసి తరించినజ్ఞాని, వున వేంకటరమణయ్యగారు. 
వారిదీక్షకు ఫలముగా “వాయు వెల్ల వారికి స్వాథిన మై యున్నట్లు, ఉదక మెల్ల వారికి పాన యోగ్యమై 
యున్నట్లు, సూర్యచంద్రుల తేజస్సు ఎల్ల వారికి సౌఖ్యవప్రద మై” యున్నట్లు నేయ జ్ఞానము అందుకు 
స్వాధీన మై సేవ్యమై సౌఖ్య(పదమై వెలయుచున్నది. 

పృ్రజాసామాన్యముయొక్క మనస్సును విశ సింపంజేసీ వారిహృదోయములను నూతనాదర్శములతో డను 
నవీనాశయములతోడను రంజింపంజేయుటకు వ కృత్య మౌావశ్యకము. కాని యది ముఖ్యలత్షణము 
కాదు. భావనాశ క్రి ముఖ్యలక్షుణము. అట్టి భావనాశ క్రి కలవారే మన వేంకట రమణయ్యగారు,. 
ప్రస్తుత పయోజనముల న వేశ్షించి పయత్నించుట యాయనమతము గాదు, దివ్యజ్ఞాన ప్రచా 
రము చేయుట యాయనవుతము. 

నిమ్క_పటవుగు చేశాభిమానమును, చరిత్రజ్ఞానముచేం గలుగు దూరదృష్టియు ఆదర్శమునం దురడ 
వలసిన భ క్షివిశ్వాసములును ఛావనాశ క్రిమూలబీజము లగుట వారియందు. గాననగును, (ప్రజాభి 
పోయనిరసనము, ప్ర) స్తుత ఫలా వేక్ష వారియందు మందున శేని లేవు. 

నూతనభావము లెచ్చట యుత్సే త్తియయినను వానిని స్వీకరించుటకు వలయు నాస క్రి వారికి- వెన్న 
తో డం బెట్టబడినది, 

- ఖ్ 



శ్రీ అయ్యంకి వేంకటరమణయ్యగారి సన్మాన సంచిక 

విద్యయందును, లోశానుభవమందును, రాజకీయ శ్యవహోర జ్ఞానమందును హీనులుగా నున్న తోడి 
మానవులు జ్ఞానసంపన్ను లై నాయకుల యాబేశములను శిరసావహించు వారు కావలయునన్న 
బవాుగంథపశ నాలయములద్యార మున వ యోజనవీద్యా వ్యా పీ కావలయునని వారి యాశయము, 

నబుద్ధిబలము నేతను, తన దూరదృన్టి చేతను, తనయుకాయు కృ విచక్షుణతే చేతను, త్న సమన్వయ 

శ క్మిచేతను, పెజల యజ్ఞానమును, (పస్తుతధనావేకును, రోపా వేశములను, పరస్పర వై షమ్యములను, 
రూపుమాపి యుకభావ సూతఏబద్దులను గావించుటకు ([గంథాలయములే ముఖ్యసాధనములని జన 

సామాన్యములో రాజకీయా త్పాహము జాతీయభావము  శేశె త్రించుటనై పట్టణ పట్టణము ప్లై 
పల్లె సంచారము సాగించిన ధీరుడు వెంక టరమణయ్యగారు, 

పజలను సమోవీంచి వారి గ్రామాలకు బోయి, చారి భాషలలో నుపన్యసించి, వారి యందు 

గర్భితీ మైన న్ క్రి నుస్టీవింపం జేసిన విశ్వ్యాసపాతు9ండు వెంకటరమణయ్యగారు. 

ఎంతకాలము నాయకుల దృష్సి జనసామాన్యముమై బిసరింపదో, ఎంతకాలము తమ నాయ 

కత్యము ప్రజాశ క్రియందుం బ%తిస్టింపం బడదో, ఎంతకాలము ఆంగ్ల భాష నేర్చిన నాగరికులకును 

తక్కిన దేశీయులకును భీదంబు తొలంగింపః బడదో, రాజ్యాంగమునకు. (బజామోద మే మూల 

భిత్తీ యని గుర్తింప బడవో, ఎంతకాలము జాతీయోత్పవముల మూలమున రాజక్రీయాదర్శ ములు 

జనమండలిలో వ్యాపింపవో, ఎంతకాలము సభలలో? జర్చింపంబడు ప్రతి విషయము పలైలలో. 

దేశళభాషలయందు. (బక టింపంబడవో అంతే వజకును సర్భసంభఘుముల వారిని ఎ చేకీభ వింపం 

జేస్సి వాగ్విహీనమైన జనసామాన్నమునకు వాక్కు నిచ్చి, చీలిపోయిన సంఘముల నేక 
్థానములకుం చెచ్చి, పా్రతినిధ్యములేని ప్రజలకు బాతినిధ్యాధికారము నొసంగి నిస్సారమును 
అకుచికరమును నగు రాజ్యూంగమును సారవంతముగను, జాతీయసమస్వగను జేసి పిజాశక్రిని 
పితిష్టింపజాలదని గహించి గంథాలయోాడద్యమపిచారమూలమున ఆంధ) దేశ జనసామా 
న్యము హృదయములందు మత మెంత పవితిమైనదో ముముత్షుత్వ్య మెంత యుత్కృష్ట మైనదో 
రాజ్యాంగము కూడ నంతపవిత మైనది. అంతయుత్కృష్టమెనది, అనుభావము కలిగించిన వారు 
మన వేంకటరమణయ్య గారు. - 

విద్యాధికుల వేవఛామలయడలను ధలికుల భేగలాలన యెడలను, ేశనాయకుల స్యార్గపరాయ 
ణత్యము నెడలన్కు  విముఖత్యేముచూని నీచముగా భావింపం బడుచున్న అశేష జన 
మును బంధువర్షముగం జేనికొని, వారి కష్టసుఖములలోను వారిభ క్రి విశ్వాసములలోన్సు వారి 
యజ్ఞాన దార్మిద్యములయందును లీనమై వారి హిత మే "చేశహిత మనియు వారి యుదరణమే చేశో 
ద్ధరణ నునియు వారి వేషభామలే పవిత్రము లైన వనియుం బిబోధించు మహాత్ముస పొతిబింబమే 
మన వేంకటరమణయ్య గారు. 

ఇట్టి నూతన కార్యో ఈ్పాహామ నుండి ఆత విశ్వాసము ను, తీ వనిశ్సయమున్సు దృఢ పజణచు చేశాను 
రాగమును, స్యాలంబనము ను నిర్ల యించు రాజకీయాభిని వేశమును నూశతగాం దాము. సాగించిన 

క | 



వీరపూజ 

గ౦ంథాల యోద్యమము ప్రజలపాలిట కల్పవృక్ష మై ఫలపుష్పసమన్విత మై ఫలపిదమై విరాజిల్లు 
నట్లు చేసిన ధన్యజీవి వేంకటరమణయ్య గారు. 

"జీశీయులకు స్వరాజ్యము వచ్చినను రాకపోయినను, ఉత్తమ సైన్వాధికారము జేశీయుల హస్త 
గత మైనను కాకపోయినను, శాసన ని ర్మాణసభ యథార్థ ప్రతినిధి "సభగ మాణినను మాజి 

కున్నను ప్రజల దారిిద్యము తగ్గి ఆరోగ్యము హెచ్చి విద్యవృద్ధి చెందుటకు హేతుభాతమైన తన 
(గ ౯థాల యోద్యమము తామరతంపరగా ఆంధభాభాగమందు వెలయింపంజేసిన సంక ల్చ్పసిద్దుండు, 
వేంకట రమణయ్యగారు, అట్టవాని సమ్మానించుటకు. బూనుకొన్న యాంధ దేశము ధన్యము, 

ఆంధ్రులు ధన్యులు, 

యి 

వరపూజ 
నేను మూడుసంనత్స-రాలు తణుకు తాలూకా గ్రంథాలయ సంఘ కార్యదర్శిగా పనిచేశాను, 

ఆరోజుల్లో శ్రీ వెంకటరమణయ్యగారు గ)౦థాలయోద్యమము వాలా పట్టుగా నడిపీంచి 

దీక్షతోసాగించారు. వారి ఆధ్యర్యాన్నే మొట్టమొదట || "తాలూకా గీంథఛాలయ సంఘం 

మా తాలూకాలో తేతలిగా9మంలో స్థాపించబడింది. తరువాత కూడా వారి ఉత్తర్వులు సలహాలు 
అనుసరించే మేము పనిచేస్తూవచ్చాము. వారు పంపినడై రీలు చాలా స్లాఘీంచళతగ్గవి. గొంథధాలయ 
సేవకులకృమి. అందులో కనబడుతూ వచ్చెది. పీరు స్థాపించిన గృ)ంథాలయసర్యస్య మచే పతోక 
ద్యారా ఈ ఉద్యమము వాలా అభివ ్రద్ధిలోనికి వచ్చింది. 

ప్రు అఖిలభారత గ ంశాబయ కార్యదర్శులు. వౌొరా గంథఛాలయాధ్య క్ష్రులు అగు క్లీీయుత 
టి. సి. దత్తాగారు వారి సతీమణితో మన తెలుగుజిల్లాలు పర్యటన మొనర్చినపుకు వారితో కూడా 
పీరు రాతి9ంబవళ్ళు శిమతీసికొని అనేక గంభాలయములకు వెళ్ళి దర్శించియుస్నారు. 
మా తాలూకాలో గల శేలంగ్సి తణుకు, లేతలి, దువ్వ మొదలగు ముఖ్య పట్టణములలోని గిం 
థాలయములను జూచుటకై వారితో స్వయముగ పర్యటనమువేయు భాగ్యము లభించినది. ఆనాటి 
రాత్రి 1 గంటవరకును గంంథాలయములు మూచుచు నే యున్నాము. (పజలుకూడ ఉత్సాహముతో 
ఉద్యమములో పనిచేసిరి. ప్రతిచోట శ్రీ వేంకటరమణయ్యగారు దతాగారి ఉపన్యాసముల తర్దుమా 
చేసి తమ అమూల్యసలహోలు ఒసగి గంథాలయ ములకు హాచ్చరింపులు చేసియున్నారు. 3 

కాలకశమమున వ యోజనవిద్యకు గ్రంథాల యోద్యమమునకు ప్రభు త్యాదరణ బోలనందున 
సిస్తు తము ఉద్యమము శోవీ.లినను అనతికాలములో తిరిగి గింథాలయములు పునరుదరింప బడ 
గలవని ఆశిస్తున్నాను. నాడే గంథాలయోద్యమము అన్ని యుద్యమములకు వెన్నె ముకీగా నుండి 

ఆదర్శ పా9యమై అలరారుతుంది, శ్రీ వెంకటరమణయ్య గారికి భగవంతుడు సర్వాభీష్టముల నొసగు 

గాక. వరపూజ దశదిశల లేజరిల్లుగాక, (౧ 
తణుకు, పామర్తి వేంకట రమణరావు. న జం 



శ్రీ అయ్యంకి వేంకటరనుణయ్యగారి సన్మాన సంచికి 

“ తత్కర్మ, తద స్మి. " 

పీరు దివ్యజ్ఞానసమాజమున 25 సంవత్సరముల కిందట పవేశించినారు, నాటినుండియు వారికీ 
సమాజమునం చాదరము దినదినప్బవర్గ మానము? నున్నది. వీరు కృష్ణాజిల్లా కార్యదర్శి చాల 
కాలము పనివేసినారు. వీరికి 'కాన్ఫ రెన్సులు (మహాసభలు) జరుపుట యన మంచినీళ్ళ ప్రాయము. 
అనేకసభలు చేయించినారు. 1928 సంవత్సరమున కృఖ్లాజీ గారు బెజవాడ దర్శించినపుడు పీరు 
చేయించిన సభ పెద్ద కాంగ్యెసుసభవంటిది. జిల్లాసభలు, ఫిడశేవను సభలు, అనేకము జరిగిం 
చిరి. ఫెడలేవ నంతటను సంచారము గావించినారు. ఇపుడు వారు ఆంధ సర్కారు మండల 
దివ్యజ్ఞాన సమాజమునకు పృభారకార్యదర్శిగ పనిచేయుచున్నారు. ఇప్పటికి 27 చిన్న పు స్త 
ముల నచ్చ త్రించి ప్రచారములో పెట్టినారు, దివ్యజ్ఞాన దీపిక యను మాసపతి”క కు కార్యదర్శి 
యయి దాని నసమాన (ప్రజ్ఞతో నడుపుచున్నారు. దానిని బాగుగా వృద్ధిచేసినారు. వ్యయ (ప్రయా 
సల కోర్చి ఈ రెండు కార్యములను త బేకదీశక్తతో నడపుచున్నారు. సంధారము విశ్తేషముగ 
'జేయుచున్నారు. మా సమాజనాయకులలో నొకరగప నీ జిన రాజదాసుగారు దివ్యజ్ఞానదీ శు 
యెట్టుండవలయునో చెప్పుచు, “త డృహ్మ, తడస్మి”యను నుపనిష ద్యాక్యమును మార్చి, 'తత్క-ర్భ, 
తేదస్మి” అను సూత్రమును సామాజికుడు సదా జపీంచవలె ననిరి. ఈ సూత్రమును గట్టి తీ వనివతో 
జరిపించుచున్నా రీయన. ఈయన మనస్సులో “కర్యియనునదిగాక వేరొక దానికి సానము. లేనట్లుగా 
గాన్సించుచున్నది. ఈ విషయమున నీయన యనేకుల కాదర్శప్రాయుడు. బెజవాడ దివ్యజ్ఞాన శాఖకు 
అధ్యత్షులుగ నుండి డానికి సేవ యొనహ్పుచున్నారు. సమాజమందిరమును చక్క బరచినారు. 
సేవయన్న చో పీరికి (శమగానించదు. వ్వయమున వెనుకకు జంకరు, ఇట్టి శ్రద్ధతో నే యితర సంస్థల 
కును సేవచేయుచువ్నారు. జనకాదులవల కర్మయోాగముచే ము కిని సాధింపవలెనని సమకట్లినట్లు 
కాన్నించును. భవిష్యత్తున చరితకారు లీయన నొక యవతారపూరుషునిగ వర్ణి పకమానరు. 
యువకుళేమి, పెద్లలేమి, యీయన దీక్ష ననుకరించి సాభనచేయవలసియున్న ది. పరమేశ్వరుని 
కృపచే యీయన చిరంజీవియయి లోకనేవ చేయుచు చానిఫలితమును జూచి సంతోవీంప కిమగు 
దురుగాక యని భగవంతుని (ప్రార్థింతము. 

కాకరపర్తి సత్యనారాయణ, 

wo! 



అర్ర “అడ ప్రశంస 

ళతావధాని, భాషాప్రవీణ, బూరాడ గున్నేశ్వరళా స్రీ. 

శ్రీవిలసత్స9 భాకలిత సీవ్యదుదీర్ష కలానుభూలికిం 
దావలమైన భవ్యకవితారస ముష్పతిలంగ సత్క పా 

భావిత చం చరీక జయపావన దృక్కుల నేలుగావుత౯ 

ల్ర)వరుం డా ర్శరకుణు డేవషవి శేవగుణుంకు మిమ్వ్ముల౯, 

ఫ్ర లలితానురాగపరిశీలనమై వెలుంగొందుచున్న స స 

'త్కాలవిలోల భవ్యకవితాదయి తా కరుణార్ద దృష్టీ గం 

థాలయసనేవకోసమె సదా వినియోగముసేయు జీవితం 

బేల ఫలింప కుండు? వెలయించెడి 'తావకభాగ్య మయ్యరో, 

మా దరహాసచంద్వికలు మోదగు గంథనుధానులి ప్త పసౌా 

ఛాదరసీవులో పడీనడాది విశేషయశోనుభూతియి 

సోదరసోదరీమణుల శోభలుగా6 గళలకా 'వెలార్చవే 

మోదబలమ్ములై. విరుల ముందరి తేంట్ల రసగివామ్ములై + 

జీవితే మెంత పాటి యని సృష్టిజనావళి లేయెడందలం 
దావిలమైన దుర్మతీజలాశయముం . (బళయంపు బారిక్షిం 

గేవల మాత్మ నేవ బరికింపని త్యాద్భశపు స్తక (ప్రభా 

ఛావమె పో ప్రశాంతి యను భావము గుండె నమర్శి సెంపచే, 

బ”చదార్యమునకు మీ యాధిపత్యమె సాక్షి, వరదానమునకు మీ కరుణ సాక్షి 

విద్యాధిక తకు మీ విధివిధానమె సాక్షి, రాజఠీవికి మో కరమ్మె సాక్షి 

సద్దుణమ్ములకు మి సాన్నిధ్యమే సాక్షీ, సంతోవమునకు మో శాంతి సాక్షి 

దాతృత్యమునకు మోత _త్వేచింతియె సాఖీ; దెవభ క్రికి మా పథమ్మ సాక్షి 

మీరు మోకు సాశ్సీ మూరు మాకే సాటి, యనంగ జెప్పనొప్పు నవని జనుల 

కరయ సధద్గుణాంశ నయ్యంకి వేంకట,రమణవర్య ! కార్య రాజిధుర్య ! 

కవే. 



ఫ్రీ అయ్యంకీ చేంకటరమణయ్యగారి సన్మాన సంచిక 

కిరీటం 
చిగురుకొమ్మల చిన్నిచిరునవ్వు కోయిల 

తియ్య తియ్యనిపాట తీసినప్పుడు 
చల ని కెరటాల పిల తెమ్మెరగాండు 

ae) ౧ 

ఘుమఘుమ లెన్నియో కొట్టినపుడు 
ఇంపెన రతనాల శంపాలతాతన్వి రా 

యిన్నివరదలు పట్టించి నపుడు 

పచ్చ పచ్చని షైరుపట్టుకుచ్చులతల్టి 

తెను(గుల పడగలె త్తి ంచినప్పడు 

జిడ్డువట్టి పేర్వడ యీగడమీద ఉ క్షు (a) (కె 

మేలినగిషీలుపడిన సీ కాలిజాడ 
(తోవ( జూపినది (పపంచజీవకళకు 

సెపెద కిరీట మాంధ్రసామాట్లు నీకు, టె కు 

ఇది టోపీ యసుకొందువేమొ, పొరపా“పే మాత్ర మీ ధాశ్రిపే 
'జదవిం దాటగనీని నీ కెవండు టోపపెట్ట దతుండు? న 
వ్యదశానంత దిగంత దివ్యకవితావజా9ంగి (కొ తావి చ 
క్కదనా లొల్కు కీరీట మిద్ది రమణా! (గ్రంథాలయోద్ధారణా. 

నీ జయభేరి (మోగుటకు సీ సుకుమారకళా ప్రపంచ నీ 
రాజ నిరంకుశ ప్రభలు రాజిలుచున్న సమ స్త లేఖినీ 
పూజిత [(గంథధహర్మ్య్యములముందు మహాకవిరాజు లింత భ 
[(టటాజులువోలె మూగిరి వరాలనుదిరమకా యళోధనా. 

తేలనివాని మాయ కిక తేలక తేలిన యీ ప్రపంచ [గం 
భాలయమందు దిద్దబడు హాద్లులు దాటని పెద పెద నీ యు యణ లు ౦ ర్వాలను లేపి దుల్ని, నలువై పులవారికి పన్కివచ్చు ప్రా 
ణాలను బోయు మాంధ్రరమణా! నవజీవనకార్యసాధనాః 
సాహిత్యవనం 

వే దాంతక్ర మ్స 
బెజవాడ, 



మె ల్! 

మా పొత్తు 
పొత్తు పెక్కు 'తెజంగులు. ఒక కంచమున తినుటవలన వర్పడిన పొత్తు కంచపుపొత్తు. _ ఒక 
మంచమున పండుకొనుటవలని పొత్తు మంచపు పొత్తు. ఇన్తు తక్కిన పనులవలన సైతము 
పొశ్టేర్పడును. వానిలో ఒకటి కొలువుపొత్తు; అదియు పలుతెజంగులు. (శ్రీ అయ్యంకి వేంకట 
రమణయ్య పంతులుగా ' కిని, నాకును కలిగిన పొత్తు పొ త్తపుగుడి కొలువువాత్తుు అది బెజవాడలో 
ఉండెడి ఆయనకును విశాఖపట్టణమున ఉండెడి నాకును, అడవి ఉసిరకకాయకు - కడలి ఉప్పుతో 
వలె చేకూరినది. ఆలుబిడ్డలు మొదలగువారితోడి పొత్తు తొలిపుట్టుకలలోని పొత్తునుబట్టి వచ్చు 
నందురు. మా పొత్తుసెత మట్టి దనియే అననగు. 

౧౯ ౧౮ లో బెజవాడలో రెండవ ఆంధ మహాసభ జరిగ; దానికి నేను విశాఖపట్టణము నుండి 
ప్రతినిధిగా వచ్చితిని, అప్పుడే అంధ్ర బేళ - గంంథాలయసంఘుము వేంకట రమణయ్య పంతులు 
గాశెర్పతిచిరి; అందు నేను సభ్యుండను;, ఆయన కార్యదర్శి. కాన, మాకు పరిచయ మయ్యె; అదే 
మా పొత్తు విత్తనము. అపు డాయన నిండుజవ్యనపుటగ్లలి పొంగి పొరలుచుండాె; మేనిసౌరును 
దానితో తులందూలసచుండె. అవి రెండును ఎవరి యెడంద, కనులవలను తివియనోపన్ర * అందు. 
రెండవది నా కనుగవను తివిచెనో లేదో ఇపుడు తెలుపంజాల. కాని, మొదటిదగు అగ్గలిక - 
ఉత్సాహము- నా మానసమును తనవైపు తివిచి తా నందు నాటుకొని దానిని కరణంపలొలి” 
ననవచ్చు. అట్టివో మా పొత్తువి తనము పదనుకొనె నని వేజే నుడువనేల ? 
పిదప, పంతులుగారు గ్యంథధాలయసర్వస్వము పక టింప ముదలిడి నాకొక సంచిక పంపుచుండిరి. 
అపుడు మాకు ఉత్తరపృత్యు తరములు జరుగం దొడంగినవి. ఆయన కోర్క ఒకటి రెండు వ్యాస 
ములు వ్రాసి పంకితి. అందుచే పదనుకొనిన మా పొత్తువి తనము మొల కత్తి నానాటికి పెం 
వాందె. 

౧౯౧౬ లో నా మిత్ఫులగు మహారాజశ్రీ భూపతిరాజుగారు మ్మదాను శాసనసభకు భూస్వాముల 
పక్షమున అభ్యర్థిగా ఉండిరి. ఆయనకు ప్రత్యభ్యర్థి కీ. శే. కాటముగాడ్డి ఆదినారాయణ రెడ్డిగారు, 
ఆయన నెల్లూరుజిల్లాలోని అల్లూరివారు. కాన రాజుగారి విజయముకొజకు పనిచేయ నేను 
నెల్లూరిలో మకాముచేసికొని యుంటిని. అపుడు పంతులుగారు మూడవ ఆంధ) చేశగ)ంథాలయ 
మహాసభ అచట జరిపింప వచ్చిరి. అందువలన మే మిరువ్సరమును ఒకచోట జేరి మాటలాడు 
కొనుటకు విలు కలిగ, అపుడు నేను ౫ )ంథాలయోద్య మములో శ్యద్ధవహించి సనిచేయుచున్నం 
దులకు ఆయనను అభినందించి, అంతటితో ఊరకుండక, “కాయకష్ట మెం లేని పడుండు; దీనికొజకు 
డబ్బు మాత)ము హెచ్చుగా వెచ్చింపవలదు. వమందుశేని, “హెచ్చుడబ్బు వెచ్చించుటవలన 
ఒకప్పుడు చేతితో డబ్బు లేకపోవచ్చును; అప్పుడు మోకు ఆద్య మమునందు విముఖత కలుగ 
వచ్చును.” అని హితోపచేశ_ మొనరించితిని. కాని ఆయన దాని ననుసరించి నశచినటు 

9 జ 



శ్రీ అయ్యంకీ వేంకటరమణయ్యగాలి నన్యాన సంచికీ 

కానరాదు. అయినను ఆయనకు ఉద్వమమందు విముఖత ఎంతమాత/ము కలుగదయ్యె. అదీ 

దై.వానుగ)వాబల మనక తప్పదు. నా హితోపదేశము వినునపుకు ఆయన మొగము చిజునగను 
చెన్నెల'వెలుగసతో వెలయుచుండె. ఆ వెలురో నోటిమాటలకంెకు వేయిరెట్లు పాచ్చుగా 

ఆయన కార్యదీక్షను వాటించి నా డెందమును అలరించి కడుంగడు _ కరణగించె ననవచ్చు. 

అందువలన అప్పటికి పెంపొందుచున్న మా పొత్తుముక్క_ పొగుగా వేరుతన్నె ననుటకు 
వెనుడీయ నక్క_అ లేదు, దానికి తార్కాణముగా మహాసభలో ఏడో విషయమును గూర్చి చర్చ 

జరిగినపుడు నే నాయన చెప్పినదానిని సమర్గించుచు మాటలాడితి నని జ్ఞాపకము. 

పిమ్మట ౧౯౧౮ లో విశాఖపట్టణమున అంధ) చేశ గ/ంథాలయ మహాసభ జరుప పంతులుగారు 

పోత్సహింప నే నియ్యకొంటిని. దానంశేసి మే మిరువురము కలసి పనిచేయుట తటస్థిం చె. దాని 
వలన మా పొత్తుమొక్క.. మానుకట్టి తోలికాపు కాచినది, అపుకు మా మతు లెట్లు లలరినవో, 
మా కొండొరులయెడ గౌరవభావ మెంత హౌచ్చినకో చదువరులే గుర్తింప నగు. 

౧౯౨౦ లో పంతులుగారు హెచ్చరిక వేయగా నా విశాఖపట్టణముజిల్లా గ)ంథశాలయోాద్య 

మాభిమానులును, నేనును కడంగి విశాఖపట్టణముజిల్లా (గంథశాలయసంఘ మేర్చతిచితిమి. పాచ్చ 

రిక చేయుటలో పంతులుగారికి. గల చేర్చును, వినుగుదల లేవియు మెప్పునకు అందరాని పండ్లు. 

ఇట్లు ౧౯౧౪ లో దై వికముగా పడిన మా పొత్తువి తనము తొలుతనే సరిగా పదనుకొని నానాంటికి 
మొల కెత్తి పెరిగి ౧౯౨౦ నాంటికి మెలనువతో పెంపయణగా మానై ఫలింపం దొడలా. ఆ యేడు 
డిసెంబరులో నాగపురమున కాంగ)ను జరిగిన పిదప చేను విశాఖపట్టణముజిల్లా కాంగ్రెసు పనిలో 
హెచ్చుగా మునిగియున్నను, వీలగునపుడు గ)ంథాలయోద్య పు పనిచేయుచునే ఉంటిని. పంతులు 
గారు తమ గ)ంథాలయ సర్వస్వము నాకు పంపుచునే ఉండిరి. అందుచే మా పొత్తు మానై 
నిలిచియుండె. తగినంత దోహదము లభింపమిచే సరిగా ఫలింపకపోయి. 

౧౯౩౪ లో మాతండిగారికి జబ్బుచేసినపుడు నే నాయనను మాడ కనకవలికి వచ్చి, తిరిగి 
ఎలమంచిలి! వెళ్లుచు బెజవాడలో ఆగితిని, అపుడు పంతులుగారు కనయలుడిరి. మాటలాడుటలో 
ఆయన నన్ను అంధ బేశగుంధాలయ సంఘమునకు అధ్యక్షునిగా ఎన్నుకొన౯జేయు తలంపు 
తెలుపు నేను బెజవాడలో ఉండినంాని, ఆ పదవి కై కొనుట కీయకొనంజూలనని తెలివిలిని. ఆయన 
కా తలం వేలకలిగెనో కాని, మాపొత్తుకూడ దానికి కారణము కాకపోదు. 

౧౯౩౬ లో జరగిన అంధ్ర దేశగ )ంభాలయ మహాసభకు చేను వెళ్ళజాలకపోయినను, అందు 
పంతులుగారు నాకు కొంత పెద్దజిక మిప్పించిరి. అ సంవత్సరము జూనులో చేను ఖదరు సంస్థానము 
వారి ఆహ్వానము ననుసరించి బెజవాడలో ఉండి వారికికొంత సాయము చేయుచు, వృద్దులగు 
మాళండి)గారి సేవచేయుటకు కుటుంబముతో ప పలుమాజు గా నే వచ్చితిని. కాన, పంతులుగారును నేనును పలుమాజు 
మాటలాడుకొన పీలుచేకూర. ఆయన ఆగస్టులో ఆంధ్రదేశ గ)ంశాలయసంఘ కార గ్రనిర్యాహక 
వర్ణమునకు నన్ను అధ్యశ్షునిగా ఎన్ను కొనశేసిరి, అప్పటికి గృ)ంథాలఅయ సర్వ స్వమునకు వై సరిళూ 
౬౬. 



మాపొత్తు 

ధ్యక్ష కార్యదర్శులగు (శ్రీగాడిచెర్ల హరిసర్యో త్తమరాన్రుగారును, పంతుఖుగారును సంపాదకులుగా 
ఉండిరి. వారితోపాటు నన్నుకూడ సంపాదకునిగా చేర్చుకొనిరి. మేము కొన్ని నెలలా పతి)కపని 
జరిపితిమి. అదిగాక, భీమవరము తాలూకాలో రెండుసాధ్దును తాడేపల్లిగూడెం తాలూకాలో 

ఒకసారియు _ గీంథశాలయయాత లు శేసితిమి. గాామగ్రంథాలయ వార్షి కోత్సవములలోను, 

తాలూకా జిల్లా గ్రంథాలయ మహాసభలలోను, పంతులుగారును నేనును పాల్గొంటిమి. అందు 

వలన మా పొత్తుతీయమామిడి చెట్టు బాగుగా బలిసి పూచి, కాస్కి వాసికాంచె. అపుడు సంతులు 

గారి ధీరత్వము - దాతృత్వము - ఉచితజ్ఞత - పిియన_కృత్యము మొదలగు సుగుణములు "తేట 
తెల్లములయ్యె. 

౧౯౩౬ జూన్ నుండి ౧౯౩౭ జూకా వజకును నేను బెజవాడలో ఉంటిని, నానాటికి పంతులు 

గారికి తక్కిన పనులతోొందర హెచ్చగుటచే గ ?0థాలయోద్యపు పనిచేయుటకు అవకాశము తి 

నది. అందుచే సుమారు _౫ వండ్లు ఆంధ్ర) బేళ గ్రంథాలయ సంఘమునకు కార్యదర్శిగా ఉండీ - 

నిరంతర సేవ జేసిన పంతులుగారికి విశ్రాంతి ఆవశ్యక మనియు, గ)ంఛాలయోధ్యమాభిమాని అగు 

ఒక యువకుని కార్యదర్శిగా ఎన్నుకొనుట మంచి దనియు నాకు తట్టినది. ఆ విషయమునుగూర్చి 

నే మిరువురమును మాటలాకుకొంటిమి. నా అభిప్రాయమున కాయన అంగీకరించిరి. డానినిబట్టి 
మా పొత్తెట్టిదో శతెలిసికొనవచ్చును. మా యిద్దజయిష్టముమిందనే (శ్రీపాతూరి నాగభూవణము 
గారిని కార్యదర్శిగా ఎన్ను కొంటిమి. 

౧౯౩౮ లో మా తండిగారి సేవ ముగిసి, ౧౯౩౯ జూనులో నేను బెజవాడనుండి విశాఖపట్ట 
ణము జిల్లాకు మణుల చెడలిపోతిని, 

౧౯౪౦ లో పంతులుగారు తమ మూడవ కుమారుని వివాహమునకు బలిగా) మిచ్చి రవ్పించిరి. 
అందు తాము కృతిపతి అగుటకు జరపిన సభకు నన్నధ్యశకునిగా చేస్తి నాకు నూతనవ,స్త్రము 

లొసంగి, బహూకరించి, నేనే తమశేయస్సు హెచ్చుగా కోరువాండ నని తెలిపిరి, దీనినిబట్టి మాది 
ఎట్టి గట్టిపొత్తో వెల్లడి అగును. 

౧౯౧ జనవరిలో |శ్రీనాళము కృష్ణారావుగారి పష్టిపూ_ర్రిమహోత్సవసమయమున రాజమహేంద 
వర్షములో ఆంధ్ర దేశ గ)ంథాలయ సభ జరుప నిశ్సయమయ్యు. దానికి నన్నే అధ్యశ్షునిగా ఎన్ను 
కొనునట్లు చేయుసంకల్పము పంతులుగారికి కలిగిన దంట. శీనాగ భూషణముగారు కోరిన యిరు 

వురును తాము రాంజూల మనుటచే పంతులుగారి సంకల్ప మే నెజువేజీనది. ఇది మా యిద్రజపొత్తు 

పస వేనోళ్ల వాట్రుట లేదా? దానికి తార్కాణ ఇంతకంకు మజేమికావలె, 

“నవంబరులో ఆంధ) మహాసభకు పితినిధిగావచ్చి, సన్మాన సంఘ కార్యదర్శిగా ఉండిన నాకు, - కొంత 
వణకు తోడ్పడిరి. నియమావళిచర్యలో మే మిరువురమును పాల్లొంటిమి. ఇపుకుకూడ :మేము 
ఆంధ్రమహాసభ పని కలసిచేయుచున్నాము. ఇదియు మా పొత్తుబలిమిని తెలుపుచునే ఉన్నది. 

ఈపట్టున పంతులుగా రాంధిమహా సభోద్దారకులలో ఒకరని తెలుపనగు, 

౬3 



శీ అయ్యంకి వేంకటరమణయ్యగారి సన్మాన సంచీక 

౧౯5౪౨ లో కొన్ని నెలలకిందట గంథాలయ'పెస్సులో మేమిద్దణమును మాటలాడుకొను 
టలో పంతులుగారు నన్ను బెజవాడలో దింవంగోర, నే నిచట అధైయింట నుండజాల ననియు, 

విశాఖపట్టణముజిల్లా బొత్తిగా వదల పీలుకౌ దనియు ెలిపితి. దానిమోంద ఆయన నాకు తాత్కా 

లికముగా బస ఏర్పాటు చేయునట్లును, పిదప సొంత యి'లేర్పణు చుటకుకూడ ప్రాయత్నించునట్లును 
"తెలిపిరి నాయం దిట్టిస ద్భావము పంతులుగారికి కలిగించినది మా పొత్తుబలిమియే అని తలంచుట 

తప్ప్వూకానేరదు. ఇది ఆయనకున్న పరో పకారపరాయణత్వ గుణమునుకూడ 'వెల్లడించును. 

ది 18-12-42 తేదిని జరుగబోవు ఆంధ దేశగ )ంభాలయ సేవకమహాసభలో పంతులుగారు 
గ౦థాలయోద్యమమున కొనర్చిన అమూల్య సేవను గుర్తించి గారవచిహ్నముగ ఆయనకు 

సన్మానవ్యాససంపుటములను ఆంగ్గమున ఒక టియు, అంధ మున ఒకటియు సమర్పింప రీర్మా 

నించుటచే నన్నొకవ్యాసము వ్రాయవలెనని సంపాదక సంఘ కార్యదర్శి అగు శ్రీ మందలప్డి 
ఉపేంద+ళర్కగారు కోరిరి. వ్యాసమేకాక నూ పొత్తునుగార్చికూడ వ్రాయనగు ననుకొంటి కాని 

అట్టి కోరిక నాకు వచ్చిన జాబులో శేమింశేసి మా పొత్తునుగూర్చి వాయ మొదలిడియు మాని 

చేసితిని. అయినను దై వికముగా ది 24-10-42 'లేదిని వ్రాసిన జాబులో శర్మగారు పరిచయనాక 
ములుకూడ వాాయలోరిరి. అదిభూచి నా సంకల్పము వ్యర్థము కాలేదని సంతసించి, “మా పొత్తు? 

వాాసితి. గ ట్టితలంపు గొడ్డుపో దనుటకు ఇది మంచి తార్కా_ణ. 

పైని మా పొత్తునుగూర్చి తెలుపుటలో పంతులుగారి సుగుణములు - ఉత్సాహము - కార్వదీత్ష 
--మొదలగునవి- తలుపవలసివ చ్చె. సుగుణములు గోరవకారణములు, అయినను, సుగుణవంతుల కంద 
ఆకును గొప్ప సన్మానములు జరుగవు. వానికి అర్హులు మహాపురుషులే. మళోపురుషులకు అద్భ 
ప్టము దై వానుగ;హమువలన కలుగవలె; అది మజొక తెజింగున లభింపదు. ఎలజేండు ఒక్కొక 
గొప్ప పనిచేయుటకు ఒక్కొకరిని తన పనిముట్టుగా కై కొను. కాన వా -శేగొప్పపనులు చేయం 
"గలరు వై వారు చేయంజూలరు గొప్పపనులు చేయువారినే మహాపురువు లందురు. వారు తాము 
చేయ పూనుకొనిన పనికొణకు స్యార్థ త్యాగము చవేయుటకులాని, ఎట్టిపాట్లయినను పడుటకుంగాని 
జంకరు. బాలగంగాధరతిలకు, గొఖచే, అధ్యక్ష పేలు గాంధి, నెహ్ఫూ, అజదు . మొదలగువారు 
స్యరాజ్యోద్యమముకొజకు స్యార్ధత్యాగ మొనర్చి; పలువాట్లుపడ్కి మహాపురువు లయిరి, వారికీ 
ఏవో లోపము లున్నను వారుచేసిన గొప్ప 'బేశసేవనుబట్టి వానిని అెక్కింపరు. 
మనది బానిసదేశ మగుటచే. స్వరాజ్యోద్యమము మనకు ముఖ్యమైనది. స్యతంతగి దేశములలో 
గ )0థాలయోద్య మము, మాతృ భాపోద్య మము- మొడలగునవి ముఖ్యములు. భ రతఖండము గొప్ప 
చేశ మగుటచే ఇచట రాషహ్టో)ద్య మముకూడ ముఖ్య మే, ఒక్కొక ఆద్యనుమునకు ఒక్కొ-కరు నాయకు 
లగుట తప్పదు. 

అంధ్య దేశమున గంథాలయోద్యమము అంధో9ద్యమమునకు ముంజే బయలుచేతినది. అది 
మొదట వ్యక్తి ప)ధానముగాఉండి విదప సంఘ పథాన. మయ్యె. వ్యక్తి పథాన (గంథాలయో 
“న 



- అ-య్యే ౦ కీ-వారు 

ద్యమములో పితామహ బిరుదమునకోు కీ, శే మంతిన అదినారాయణనూర్హి పంతులుగారు 
పాతులై రి. సంఘపిధాన గ్రంథాల యోద్యమములో పితామహ బిళుదమునకు ర) అయ్యంకి 

వేంకటరమణయ్య పంతులుగారు పాత్రులై రి. ఆయన విశ్యకలాపరిషత్పట్టభదు/లు గాకున్నను, 
గ్రంఛాలయోద్యమ. మహాసేవా సామాజ్వ పట్టభదు)లు కాజాలిరి. గగ౦ంథాలయసేవలో 

ఆంధ) చేశముననే కాక బిటివిండియాలోకూడ పంతులుగానే ప్రథమగణ్యులు, పంతులుగారి 

గొప్పసేవను గు రించియే ఆంధ్రలోకము “గ)ంథాలయశా స్త్ర విశారద), “గ౦థాలయోద్ధా 

రక” బవిరుదము లొసంగి ఆయనను గారవించినది. ఇపుడు ఆంధ) చేశ గ)ంథాలయ సేవక సంఘము 

వారు పంతులుగారు చేసిన అమూల్య సేవను గుర్తించి ఆయనకు సన్మానవ్యాససంపుటములు తమ 

మహాసభలో'సమర్పించి, తమ ధర్మ మాచరించి, తమ నాయకుని సన్మానించి, ధన్యులగుచున్నా రు, 

నా నెయ్యురగు @ అయ్యంకి వేంకట ర మణయ్య పంతులుగారికి ఆయురారోగ్యశ్యర గ్రము లొౌసనంగి, 

ఆయనచే ఆంధోోోద్యమ గ)ంఛాలయోద్య మాదులందు పాచ్చుసేవ చేయించి ఆయనకు ఇప్పటి 

కంక పాచ్చుసన్మానము పొందుపాత)త అనుగ్రహించి ఆయనను స ర్వెశ్వరుండు సర్వదా (వోచి, 

"కాచుగాక |! మారేపల్లి రామచ౦దిళాస్తి, 
తోడి గంంథ్రాలయ సేవకుడు. 

(్రు 

అయ్య ౦కివారు 

అయ్యంకి వారనిన చాలును, వేంకట రమణయ్య వేరు వేరు వాాయనక్క-_ర లేదు, వ్య క్రి నిబట్టి 

యింటివేరున కే భునత్క ఎక్జాపగ్గడ; అల్లసాని చేమకూరవ లె; ఇక్షే అయ్యంకి కూడా వేంకట రమ 

ణయ్యనుబట్టి అయ్యంకి అమృతమయములై న అక్షరములై నవి. అయ్యంకి ధన్యజీవుడు. 

అయ్యంకి పెద్ద చదువరికాడు. విశేషధనవంతుడు కాడు. కిందుమోదు చేయగల చతురుడుగాకు, 

కవిగాని శిల్సిగాని కాడు, గంభరోపన్యాసకుడుకాడు. కావెళ్లకొంది ౫గ)ంథముల రచించిన 
యుత్కు_ ప గ్యంథకర్తకాడు. అయిన ......... 

అయ్యంకి నిరాడంబరజీవి. ఉత్సావహాపూరితుడు. పట్టుదల కార్యదీక్ష నిరపమానములు, సేవాపరాయ 
ణత్వ్య మే జీవి తాదర్శము, గీ తారహస్యమెరిగిన నిష్కామ కర్మయోగి. వివధ మార్ల్షములలో వివిధ 

విషయములలో చేసీనసేవ అతీతము, అపారము, . గ్రంథాలయోద్యమము వ యోజనవిద్య ప్రకృతి 
చికిత్సా విధానము బాలభటోద్యమము ఇతని పట్టుగొమ్మలు. ఈ యుద్య మముల బట్టి అయ్య ంకికో 
అయ్యంకినిబట్టి యీ యుద్య మములకో ఘనత వచ్చినది. అయ్యంకి యీ యుద్య మములకు అవినా 
భావ నంబంధ మేర్చడినది. . 
గృంథాలయోద్యమ ప్రచారం అయ్యంకికి తెలిసినట్లు ఇతరులకు 'తెలియిదు. అతని 'పో)త్చా 
ముపారమెరుగదు. అనాహుతుడయ్యు అభ్యాగతుడై గ)ంథశాలయ సభకు జయము వేకూ్చాడు 

వాడు, రాజకీయ; మత; సాంఘిక, చారిత్రాత్మక సభలలో నుపాంగముగా గంంథధాలయసభ 
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శతి అయ్యంకి. వేంకటరమణయ్యగారి సన్మాన సంచిక 

నేర్పాటుగావించి తుదకు దిగ్గిజయము గంంథధాలయసభ క్ట ఆప్టం చెడు వాడు, ఈ యుద మమున్నళె 
విశేషధనమును వెచ్చించి ముద్యాణాలయమును బెట్టి "వేదలకు నిరుద్యోగులకు , జీవితాధారమును 
నెర్పాటుగావించి; తన్ఫ్యూలమున భాపాసేవ, గంథాలయోద్య మ సేవ, చేయుచుంజెడివాడు. తన 
యుచ్యమ వ్యాప్తికె యితరుల నాశ్రయింప నక్కొ_రలేకుండ తన గ)ంథాలయ పెస్సునందు 
గ్రంథాలయ సర్వస్యము అను వేరిట నొక చక్కని మాసపతి కను వెలువజుచి తదాంరమున 
వివిధ చేశములలోని గ)ంథాలయము లెట్టి యభివృద్దిలో నున్నవో, ఆంధ)చేశమున నే మారు 
మూల నే గీంశాలయము స్థాపింపబడినదో, దానికి 'కార్యనిర్యాహకవర్ష మెవరో మొదలగు 
గ్రంథాలయ విషయములన్ని యు చక్కగ ముద్చింకించి పృ)చురించు చుండెడివాడు. 
చేయిజాపుట మెరుగని గ )౦థాలయ ప ,చారకుల సంభావన బా /హ్మణులుగ తారుమారు జేసినది 
అయ్యంకియే. పూజాపునస్కారము లెరుగక బూజెక్కి న జీరాలయముల గగంథాలయములుగ తారు మౌరు చేసినది అయ్యంకియే. అశ క్షత అహంకారములతో నివిడికృతులై న పశైటూరి వారికి శకి, 
'సేవాపరాయణత్యముల నలవజచి గ)ంఛాలయ స్థాపకులుగ తారుమారు వేసినది అయాంకియే 
పుతిగాాచమము నుండియు నొక్క_ యువకుని బయటకులాగి వానిచే గంంథధాలయసేవ చేయింకించి 
వానినే చేశ సేవకునిగ తారుమారు చేయింప గలిగినది అయ్యంకియే. స త్యాగ్రహూోద్యమములో ' చెరసాలల కరిగి త్యాగశీలురై నవారు ఒక్కనాడు వ గ )౧0థాలయమునళో కార్యదర్శియె ప్రజా 
సేవ చేయుట యలవజచుకొనినవాచే నూటికి తొంబదివంతులు. ఆంధ దేశములో స్థీయమును మజివీంచు సేవచేయింవించినది ఒక్క అయ్యంకి అని చెప్పక తప్పదు. 
రామాలయము లేని గ్రామ మున్నది గాని గ)ంథశాలయము లేని గానము లేదనివీంచినవాడు అయ్యంకి సభ యన నేమో తెలియనివారిచే గ)ంథాలయసనభల సావీంపజేసీనవాడు అయ్యంక్షి. బొడ్డున మూటగట్టుకు గాని విప్పుట యెరుగని పరమలు భాసర చక్రువర్పుల నుండి గ్గ /)ంథా 
.లయములకు నిధిని వసూలు చేయగలిగినది అయ్యంకియే. అక్ష రాస్యునకు వ యోజనవిద్యావిధాన మున చదువరిగ చేసినవాడు అయ్యంకి. 'పదచలన మెరుగనివారిచే సంఛారగ 0థాలయముల నెలకొల్పి వారిని గామగావుములకు తిప గలిగినవాప అయ్యంకి. పూరంఫు చెత యాత )ల వల నరథాలయ న్. లో ఒక్క అయ్య[కమ నంది 7) ర నొక వారమును గల్పించి ఆ దినములలో. ఒక సంఘమును నేర్వాటు గావించి వారి నందరను గామ గామములకు దివ్పి తిప్పినవోట్ల నెల్ల గ)ంథాలయముల స్థావించి గ)ంథశాలయచార మును జయప దము కొొససాగింప జేయగల్లిన వాడు అయ్యంకియే. 
వశ్చిమగోదావరిజల్లాలో నేర్పాటు గావింపబడిన నొక గ్రంథాలయ జైత యాతా పారంభో తృ్సవమునకు నన్నధ్యశుని రావించి సూర్యా స్తమయము లోపున నాల్లు గామములకు తిః ఉపన్యాసముల గావింపించి కాత) వృథపోవ్రట యెందులకని మ్యాజికులాంతరు ఉపన్యాసముల నేర్పాటు గావించి గ్భంథాలయోద్యమ ప్రచారకులకు విరామము లేకుండ వని గల్పించగలిగిన వాడు ఒక్క అయ్యంకియే, 

శం 
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ఈలపాటలు - జోలపాటలు - ఎంకిపాటలు మొదలగుపాటలతో బొబ్బిలి - బాలనాగమ్మ వంటి 
పదములతో గొల్లకలాపము - భామకలాసము తోలుబొమ్మలు మొదలగు వీధినాటకములతో - 
పృవహాసనములు - ప)బంధములు రూపకములే గాక సినీవ్వాలు నాటకములు మొదలగు వివిధ 

వాజ్యయాదులచే గ )9థాలయోద్య మాభివృద్ధిని చేయవలెనని బహువిధ అభ్యుదయమార్షముల 

సూచించి బోధించినది అయ్యంకియే. 

వివిధగా)మములనుండి గంథాలయసేవకుల రావించి గా)ముగా/మములకు త్రిప్పి మహోప 

న్యాసముల గావింపించి వెంటనే గామమందలి జీర్తగ/౦0థముల నుద్దరించి నిధి నేర్పాటుగావించి 

కార్యనిర్వాహక వర్షమును సమకూర్చజేసి గంథఛాలయమును వెంటనే స్థావింప జేయగలిగిన వాడు 
అయ్యంకియె. అట్టివాడు అయ్యంకి. అందుచేత ... వివిధ కుగామములలో చదువువారు వాయు 

వారు లేక యవత్షరజ్ఞానళూన్యు లై విద్యాగంథ మెరుగని జనసామాన్యమునకు వయోజన విద్యావిధాన 

మున అక్షరముల నేర్పించి; పతి /కాపఠనమునందాస గొల్పించి చదువరులుగ జేసిన అయ్యంకి 

పెద్ద చదువరి కాకపోయినను లోపము తేదు. 

భరతఖండములోని వివిధరాష్ట్ర (ములలో గావింపబడిన గ )ంథాలయ మహాసభల కెల్ల పరధన 

సహాయమునకై యాళింపక పోయివచ్చి యచ్చటివి శేషములనెల్ల తన గ్రంథాలయ సర్వస్వము 

ద్యారముగా నాంధ)లోకమునకు విరామములేకుండగ నంద జేయుట కె నొక పెద్ద ముద)ణాలయ 

మునే నెలకొల్పి చేశసేనచేయుచున్న అయ్యంకి విశేషథధనవంతుడు కాకపోయినను లోపము లేదు. 
జీవితమునందు ముప్పదిసంవత్సరము లేక కార్యనిర్వహణ దీతూదశక్షుతగల్లి నిగహించి సేవాపరాయ 
ణత్వ మే జీవితాదర్శమని నిరూవింపగలిగిన అయ్యంకి క్రి ౦దుమోదు చేయగల చతురుడు కాకపోయి 

నను లోపములేదు, 

అయ్యంకికి గంథాలయోద్యమము గ్య౦థాలయోద్యమమునకు అయ్యంకి వంటి సేవకుడును దోర 

కుట అంధుల అదృష్టము. ఇది గుర్తించిరి ఆంధు)లు అభినందించిరి, ఆశీర్వదించిరి. ఇతనికి అమె 

రత్యముకొణను అయ్యం కిని అభినందించు అదృష్టము ఆంధు)లేే లభించుటకూడ నొక వింతయందు 

శేమోా అదికాదు. 

భరతఖండములోని వినిధరాష్ర ములకు నాయకుడొక్క_డు తదితరులు అనుచరు లే. ఆంధృ రాష్ట. 

మున కది వ్యతిరేకము. ఇట్లు అందరు నాయకు లే. వారి కనుచరులుమాత్సము లేరు, ఇదే అంధ 

రాష్ట్ర సమస్య. నాయకులకు అనుచరులకు భేదమెరుగని బే అంధ్రరాష్ట్రమని నిర్వచనము, 

అయ్యంకి అట్టి నాయకుడుకాడు. గత ముప్పది సంవత్సరములనుండియు నొకేరీతి సపారసేవచేసి 
యీ యుద్యమమును జయపిదముగ నడపగలిగినవాడు ఒక్క. అయ్యంకియే. అందులకె యీత 

డేకెకనాయకుడైనాడు. మిగిలినవారెల్ల తదనుచరులు పో త్సాహక _రృలునై యుండిరి, అంధ్ర చేశ 

మీూనాయకుని విషయములో తన అంధ్యత్యమును మజిచి యుండవచ్చును, 

కోటమ రీ చిన రఘుపతి, కోకినోడ 

శిల 



శ్రీ అయ్యంకి వేంకటరమణయ్యగారి సన్మాన సంచీక 

గురుపఠము 
(అష్టదళ సమర్పణము, 

1. అతండొక శకపురుముంకు:.— 

అంధ్ర దేశ గ్రంథాలయ శకమునకు మూలవిరాట్టయి, _పాచీనభారతవర్ష సాంపదాయ 

ముల కొరిపిడిరాయియె గంథాలయ సారూప సంసిద్ధికి ఆచార్య స్థానమును హవణించుకొని, 

రాణిల్లు శకపూరుషుం లై నవాడు. 

2. అతండొక నిర్వాహక శిరో మణి: 

సహజనవోో క్పాహాపటిమ, సమధిక కార్యదియో సంరంభము, విశ్యవిజ్ఞాన నిరతి; కరడు 

కట్టుకొని తెనుగుగడ్డకు దొడ్డకిర్తుల నార్జించి కన్నతల్లి బుణవిము క్తికై దారి తెన్ను లెన్నుకొనిన 
నిర్వాహక వీరోమణిమొన వాడు, 

ఏ, అతండొక విజయుండు:- 

అంధ గంథాలయ మహోేద్యమస్యందనమునకు నారథియై, సారస్వత తై తమున బాంచ 

జన్యమును బూరించుచు, ఆంధ ) చైజ్ఞాని కాంబరము నకు వేగుచుక్క_యి ధర్యశేత )మగు విజయ 
వాడ కొడయుడై, చిడిముడిపాశుటుంగని జీవితమాధుర్య మును ఇవతాళించుకొనుచు కీ ర్తిచంది 

కలను బుక్కి. లింతలిడి కోమ)నాదమున చేవద త్తమును బూరించు విజయుండైనవాడకు, 

4. అతడొక గంథాలయవిధాత:_ 

ఆ అనిర్వచనీయ సంకల్ప సిద్ది, ఆ అత్యద్భుత కార్యకౌశలము, ఆ గురుగుణసమని త 

మహామహిమోవపేతమూా బదదీక్ష, ఆ నిరుపమాన సారస్వతో పాసనాసంసిద్ధి, అగణిత గ్రంథ 

సంహితలకు కుభపారంభము లొనగూర్చుటతో అంధ గంథాలయ విధాత యైనవాడు. 

ర్, అతడొక గ)ంథశాలయోద్యమ భీష్ముడు: 

నిరంతర భాపాపరిశ్ళమ, శకార్యదీశూదశ్షత్యము - జాగరణ - సేవాపరాయణత, శివ 
తాండవేోళియొనరించి, జాతీయోజ్లీవిత సమస్యకు మేలుబంతిమె, అఖిలభారత గ)ంథాలయ క్ష్రీథ్ర 
మునకు, ఆంధ్యనిర్మాణశ కిని అంగరక్షగ సీకూరిచి భారతావనికి గురుపీఠమును ప సాదించిన 
అభినవభీపష్మాచార్యుండైనవాడు. 

6. అతండొక చేశసేవావితి:... 

ఆచాల్య ప్పవర్గమానముగ తనలో దొలకరించిన భాపాపులకాంకురములకు నరసంపదల 
బొడలు బోదులు తవ్వి, భావములకిమ్ముగు పాదుల బాదుకోనదిక్సి పదను సెడి శయ బిరుసువార 
కుండ రసవృష్టుల బుషి. యొనరించి భాహామతల్తిని సాశాత్క_రింప చేసికొనిన సొరసంతోపాసకుడు 
భాపాసేవతోపాటు చేశసేవను లగించి కార్యదీక్షతో బిగియించి కార్యసాధకుడై న శిస్తుగల 

Qe అనె 

ర్ం 



గురువు శిష్యుడాయె, శిష్యుడు గురువోయె 

పశ సప పథమునం దోవిరత ముగ సంచరించు సమ్యక రిత్సము గలవాండు, అసమాన లేవో విరాజినుండు, 

7 అతడొక స్థిత పజ్ఞాండు... 

సంసార నలయేమందును నవమూాజ వలయమందును నెమిక్సి కము సంపా ప్త పము గు 

సుఖదుఃఖములను కప నిమురములను సమభావముతో స్వీకరించుచు సప్కూను కొర శయోగ ము 

“మొక్క పరాకోటిని స్పృశించిన ధీళాలి యతడు. 
8 అతడచ్చమైన యాం! ధపుత్తు)డు_ + 

భారతచర్యత్ర పుటలంద కాదు _- పిపంచచరిత) పుటలందును _ సువర్హాతరములతో 
లిఖంప దగిన నామ మితనిది ఒక మహోదర్శమునకు తనయావజ్డీవితీము నరీతముగో వించి 

యనవరత కార్య దిశో తత్సరుడై సిద్దసంకల్పు డై యువకలోకమున కొక [భువ తారగ నిలిదియుండు 
ప్రతిభాశాలి యతడు, బక మిత్త్రగండు, 

సలల సదా 

“గురువు శిష్యుడాయె, శిష్యుడు గురువాయో' 

అన్నట్లు అయింది నాకును మారముణయ్యగారికిని సంబంధం . బాలభటోద్యమంలో 

శిష్య డుగా పాల్గొనవచ్చిన వ్యకి; నిడముగా తరువాత నాకు గురువుగా పరిణమించి వారివద్ద నెన్ని యో 

నేర్చుకొన గల్లుదునని నాకుకలలోనై. నతో చియుండ తేదు. ఇ ఇట్టియదృష్ట బం కంతమందికీ లభిం దినదో. 

ళ్. సం॥లో బెజ వాడవద్ద వల్లూరుపాలెంలో. పథమ అంధ్ర బాలభటో వాధ్యాయ 
వీక్షణ శిబిరము నేర్నరచినపుడు ఏరితో నాకుగలిగిన పరిచయము చేటివజుకు నిలిచి యుండుళే గాక 

అతిగాఢ మై నాకుగల సోదరబ్బందమున నగ)గణ్యులుగ పీరిని గన్పరచినది. అట్టి నిజమిత్ఫులసంఖ్య 

బహుస్యల్పమనియే చెప్పవచ్చును ఇట్టి భావము | శ్రీ రమణయ్యగా౭కి0 నాయందుకలదని నమ్ము 
టకు నా క నేకనిదర్శనములు అనుభవమున గలవు, వాటని చేర్కా_నుట గ)ంథ విస్తరణమేగాక చందుని 

నద్దమున జూోపున క్లే యగును, 

చేరుపితివ్షల నాశీంచక అనామకునివలె సామాన్య జేవముతో సంచరించుచు చేశము 

నకు సేనచేయు నాయకులలో వీరొకరని నుడీవిన నతిశ యో క్రి గానేరదు. అందువలననే గావచ్చు 

మనయాంధ) పృముఖు లనేకుల జీవిత చరిత లటుండ . స్రీ వేంకటరమణయ్య పంతులుగారి 

Commemoration Volume ప్రకటించు పాయత్నిము సఫలమగుటయే నిందులకు దార్క్మొ-ణమూ ఇది 

దేశ సేవకులందరకు నొక గొప్పుగుణఫాఠము నేర్సినది, పధియుద్యమములందు చేయిపెట్టి ఏదియు 
పూర్తిగా నడుపక నామప్యుతిష్టు లే యెక్కు-డుగ నెంచువారి శ్రమ వృథాయనియు దై దెవము తనకొసం 

గిన శకి కి సామర్ధ్యములతో చేదోయొక కార్యమునందు లగ్ను లై “ఉడుతాభ క్రిగ” నొనరించు కృపి యీ 
. తుదకు రాణించునని ఏరిజీవితము చాటుచున్నది. శ్రీ రమణయ్యగారు నాయకులుగగాని ఉవ్యోగు 

లుగగానీ' సభ్యులుగ గాని యున్న ఉద్యమము లన్నిటీ స నిట పేర్కొనుట నాపనికాదు. అట్టి సామర్థ్యము 

(9) ఫ్ర 



ఫ్రీ అయ్యంకి వచేంకటరమణయ్యగారి సన్మాన సంచిక 

గాని స్యానుభవముగాని నాకు లేదు, ప్రపంచమున నెల్ల బౌలుర యభివృద్ధికొజకు జీటివటజకు నడుప 

బడుచున్న యుద్యమములలో సాటి శేనియా 56061 Movement నందు వారుచేసినసేవ ప్ర)శంసించు 

టయీ నాప్రాథమవిధిం “Once-a Scout, always a Scout” అనుసామెత ప ప్రకారము “Be Prepared” 

ఆను మా ఆద ర్నానుసారము పారాంధ) దేశములో సలికిన కృపయే వారిని శాశ్వతజీవ్రులుగ చేసీ 

నది, మనమెన్ని విషయములలో మనకు సాటి లేరని దుగథిపాయ పడినను మనకు శిష్యులుగ వచ్చు 

వారిలోగూడ మనగురువు లుందురని కనుగొనుటయీ నేను వీరియందు నేప్పుకొన్న గుణపాఠము, 

నిరాడంబరులును సంతోషముఖులును విడువక చేపట్టిన కార్యమును సఫలీకృత మొనర్చ 

యత్నించువారు నగు సీశాశ్యతయు కుని నెరుంగుట కొక్కనిమివ సంభాషణ మే వాలు, వీరిఆదర్శ 

గుణముల నెన్ని యో నేనేగాక నాభార్యయు నితర మితేలును స్యానుభవముగ జూచియున్నా ము, 
అట్టి "బేశ సేవకుని నామము శాక్యతపరచుటకు, మిత్ఫ)లుచేయాయత్నేము లెంతేయు సఫలీకృతములమి 

నాశిని మనయాంధ్య్రి 'జేశసీవకు చిరకాలము నుండునటుల యాయు రారాగ్య ఐశ్యర్యముల నిచ్చి 

కావాడుమని భగవంతుని పార్థించుచున్నాను, 

శ్రీ వారణాసి వేంకట సుబ్బారావు. 
(దక్షిణ) "స్తాదరాబాదు 

aaa 

“ గంథాలియ శాన్తవిశారదులు ” 

శ్రీ అయ్యంకి వేంకటరమణయ్య పంతులుగారికి 

స్వాగతము 

విమలశ శధరచన్షి)కావిభలయందు పూవుపూవున కేం నె తావిగోలి 

హాయిగా 'బౌడు మధుపంబునగుచు నేడు, సాడుచుంటిని నీకి బే స్యాగతేమ్మూ, 

= 

తలికటాకుల చెంగావి వలునగట్టి లలితమంజుల నూత్న పల్ల వముబోలు 

పాణియుగ్యమునె త్తి త్రి పుప్పాలజలీ తన విపంచికాశుతంలలోన నిదినిలిపీ 

స్వాగతము స్యాగతమ్మని పాడుచుండె ఆంధపీభుల నెల్రెడ ఆంధ వాణి, 

- త్ర 
శీకరు డా ర్తపోమణుడు చిన్మయు డానితవత్సలుండు సు 
కోకు డనంతు డీశ్వరుడు కోధనరూపుడు ము క్తిదాయి పే) 
మెక సుయాత్మకుండు మునిమాన స పద్మహితంండు భక పూ 
జాకరు డీ విశారదున కాయువు భోగము లిచ్చి ఫోవుతన్. 

శ్రీ దాలిప_ర్తి సీతారామారావు, 

8౪ 



స్వాగ తము 

శ్రీ అయ్యంకి వేంకట రమణయ్యగారికి సమర్చింపబడిన 

పద్యరత్నృములు 

ఊఉ వాతెర విచ్చిన మధుర హొక్కు_ల వర ర ము, చూపులందు ని 

శే ర్రేతుక మైన (వేము గగురింపుల నవ్వు? హితాను గుణ్యముక్ 

బూతప సిండి వన్నె, పొలుపుంబిసరించు ముఖారవిందవి 

స్ఫీత వినిశ్సి తాత్క యును వేంక టరమ్షయ! చెల్లు మిాకీ ౨౯ 

నీచూపులందు కాణాచియై రాణించు కరుణారసంబు నాకలతమాన్ను 

సీనోటనుం బ)ియాణించు. వాగమ్మోతంబు నాగుండే చల్లదనంబు "సేయు 

సీచి తమందు దోబూచులాజెకి తెంపు నావంక శే చెంగనాలు దీయు 
సీచేతియందు బంధితేమెన ధనలమ్మీ నను బుజ్జగించి మన్ననయు జేయు 

నాకునై నాదు కావ్యకన్యక ముఖాన వెలువరింపగ బూనితీ విని యొకింత 
గాచిరశ్నీంప గదవయ్య కరుణ సార్మద ! రమ్యగుణ ధుర్య! చేంకట రమణవర్య! 

అతి దార్మిద్య దవాగ్నితప్తులకు. నవ్యాజూను రాగ [పభా 

మతి బొంగించి కటాడు శీవధిని సంభావించి యెన్నెన్ని యో 

జితరత్నాల నొసంగి వేర్లానిన నీ శేయంపు వాస్తాణలో 
అతి నిర్బాగ్య కపిళు భావిఫల భాగ్యం బెట్టు వ "ర్రించునో ? 

ధనమే మూలమటంచు లోభులు యథార్థం బింతవోనాడి క్షీ 
రిని గ్రీగంటను చూచుచుందురు, జగచేశ్ ప్రభాభాసజ్ 
వన మొ కెండీట నేదిళాశంతముగా వర్షిల్లునో; గొంతయో 

చనచే నాకృతినందు; మోగుణవతంసా! రవ్లుయభాపాలకా! 

(థ్రీ బీ గోపాలర్గాప్త. 



(శ్రీ అయ్యంకి వేంకటరమణయ్యగారి సన్మాన సంచిక 

రెల్లి 

(6 (గంఖాలయోద్ధారక ? 4 నంథాలయ శా స్రవిశారద ౫” 

శం అయ్యంకి వేంకటరమణయ్య పంతులుగారి 

సన్మాన సమయమున సమర్పింపయికీన 

౦చరత్నములు 
విశ (గ )ంథమహోర్థ సారమామి యే విశ్వేశి తత్క-చ్చవి 

శళ్య క్ర తంతుిల స్ చే క్షనకలాసంగీతముల్ (మోయుచు౯ 

సె స్వైశ్యర్యంబునం బొల్బు; నజ్జనని విశ్వ కే వేను దివ్యాంగి ని 
త్య త్త (కే) యసముల్ ఫఘటించుత ముహాయ్యంక్యన్వ యో త్త తంసుని౯ా, 

తల వేత మంజుల పాదమంజీర ఘల లారవముతో. గదలి వచ్చి 
విశ్వ పాలన కలా వేదులా పరమదివ్యజ్ఞాన గురువచః పతతి నిండీ 
నానామె తె లక్ష సంభాన వె శొరద్య విశ్వవై ఇాల్యసంవిత్తు నెజనీ 

యమర ద్వార్యెంశన్కహాంధ్రరాణ్కం తి సత్తమమతి(పతిభావిధాతి యగుచు 
నలుక * శాపాదపిచ, శరాదపి ' యటన్న పీరముని పర శ్యథథార వెలుగుచూపు 
నట్టి బావ్యాంబు వ్యాతంబునై న తత త మలమి వేంకట రమణుని జెలచులాక ! 

సృష్టికి రూూపయ్మూ మనం ఇల్వగు న మివాముక్ బగంబునకా 

గప్ప మటం చొకానొకటి కాదని వీడుదు "రెల్ల లోకులు? 
దృష మదృష్టమా పరమధీకృతి రెంటేనిం. నూడయట్టి గం 
స్పృష్టపరాపరపకృతి వెల్లుచు నుందురు క ర్మయోగులు౯. 

ఏవంవిధగుణ మణిగణ 

శేవధి కయ్నుంకివంశ శీతద్యు తికి౯ 
న్దీ (శ్రీవిశ్వమానవో ద్దుర 

సేవానిపుణునకుః గార్యశితారలికి౯, 

అభ్యుదయో స్ప టంచు గగనారగణచారి తథాస్తు బేవతా 
సభ గ్రవచోనుషంగమున సర్యజగ బులు (మోగుగావ్రతక్షా 
అభ్యనసూయవమా జగమునంతట నిండిన కీరి, వల్లి చే 
వేభ్యవిలాస నందనమహీరు హూపాళిని బ్రా గావ్రత౯. 

డాక్టర్ ఆ. సీతారామస్వామి, పామ (రు, | 

రూకల్ "మెడికల్ పారిక్టీమనర్ 
తూర్పు గోదావరి జిల్లా, 



సారకజీవి 
(oe) 

సాఠరకజీవి 
| యి 

 “ సార్థక జీపీ _ త్యార్యావదళి; యస్య జీవితం లోకహితాయ,” 

వీరిని నేను ముప్పది సంవత్సరములకు. బబినుండియును, జలినికొని యున్న వాండను. 

అప్పటికిని ఇప్పటికిని ఒక్కింతయేని మార్పుచెందినవాండుకాండు, నిండుకుండ, తనలోని విచారమును 

గాని, విలాసమునుగాని యొరుల కందంజేయు స్వభావ మేమాత/మును లేదు. తన చేతనై నంతవజు 

కును, ఇతరులకు. జేయాంతనొసంగి "పెక దీసికొను వచ్చువార లలో నీయన"కే యగ)స్థానము కలదు, 

వయఃసరిస్టికినిబట్లి యాకృతిలో నిసుమంత భేదము కానవచ్చినను ధైెర్యమునం చేమాత)ము భద 

మును గానరాదు,' కార్యళూరుండు గాని ఖడ్డవాదిగాదు. మన్ను మిన్ను నొక తెన్నూననేచరించు 

చున్నను దానుమాత)ము పట్టి నపట్టు మానుట కొప్పుకొనంబోవండు, మేమిద్దరమును ఇంచుమించు 

నొకపడిలోని నారలమే యగుటంబట్టి ఏరిచరి తాంశమును సహజభావమును కన్నులను గట్టియాన్నట్టు లే 

యున్నయవి, అప్పటినుండియు నిప్పటికిని నెన్న మార్చులనో ఫొందియున్నది కాల చక )ము, స్వ రాజ్య 

శాంతుకుం (బౌారంభ వూారోజులు, మూాసినకన్ను లొక్క.యింత తెఅచుచున్న దీ హి ౦హా దేశము: 

౪ భరతఖండంబు మంచిడా పాడియరావు *” దినము లయవి, సానాకనిక మార్లము బలవ త్తరముగా6 

చాదుకొనిన దానాండు, నూత్నపంథ తలమెత్తుచున్న దప్పుడప్పుదే. చిన్నతనముసుండియును ముసలి 

తనమువజుకును బిలివ్య క్తికిని మనఃస)వృత్తులును, భావపపత్తులును, క) మక )మముగాం బరివ ర్తనము 

నందు మార్పుల నొందుచుండును, ఈ పుణ్యవ్య క్షికి మార్పు లేని తీర్పు పుట్టినతోడనే యలవాటు 

కయ్ వెన్నుతోడై నిలువ తొో)క్కుకొనియున్నయది. గాంధీనుహాత్యుని కనికరము మొద 

లింటినుండీయును [బకియణువును పుణుకరిం చుకొని యన్నింటను మేలుకొని యు తేజమునందిన 

వారిలో సీమహానీయుం డౌకంయు. తల్లిదండులను లెక్క_ చేయక, పూరాంచారమును పరిగణింపక 

ధర్మమార్షమునం చే మనస్సును నియమించుకొని లోకకళ్యాణమున కై శారీరిక పర్మిశ్రమములకు 

'వెనుదీయుక యన్నింటిని విడచి (ప్రజలయొక్క_ మేలులకొఅకు మాత) మన్వేషించి యేదియాయొక 

తోవనెంచి, దానిలోని సులువు బలువులను గమనించీ యంతకుమించు మజీయొకచారి మానసిక ము 

ముందు 'నలరారినవో నందలి యున్నతానందమార్షము నవలంబటుచుచు “నవాసా విదధీత 

నకియాం అఫివేకః పగ మాపదాం పదమ్ * అను సూ కిని సమాలోచనము చేయక ముం 

దంజవేయు స్యాం తమును పర్మిగ్గహింపక * వృణు కేహి విమృశ్యకారిణం గుణలువై 
స్వయ మేవ సంపదః ” అనునట్లు చకగంటెలిసికొని (ప్రతి పనిని మొుదలిడి ఫలమునందు 

చుండువాండు. సత్వాగిహమునందు . ముందునడక్క సంస్క్య్బుతి పరివర్తినమునందు మొదటిసంచి, 

కల. పుణ్యమూర్తి, “త్యా౫భోగ విహీనేన ధనేన ధనినోయది," త్యాగభోగ విహీనేన మేరుణా భనినో 

వయమ్” ధనముకలిగి యున్నందుకు ఫలము తాననుభవించుట, ఒరుల కుపకరింపంజేయుట, ఈ 

"రండును లేనిచోల (బపంచకమందు మేరుసంపర్క-ముచే నెల్ల వారును ధగికు లే యయియున్న నారు. 

ఈ ఘనుని ధనము స్వానుభవమునకును పకోపకారమునకును నిరంతరమును వినియోగమునందు 

తెలి. 



శ్రీ అయ్యంకి 'వేంక టరమణయ్యగారి సన్మాన సరిచిక 

చుండును గాని బూజువట్టి పొడువడి కొట్టలో ని దించుచుండబోదు, ఒకమేకను ముందుగ 
జిన్నబోబెను డాటించినచో, మిగిలిన వన్నియును దాముగా దాటి యవతలకుం బోవు 
చుండును, నంతవజకును గుమిగూడి .కట్టుమిట్టాడుచుం దిరుగుచునేయుండును, గవ ర్త 
కర్గతుపురః పరమే కః తద తానుగతికోన మహా రః)! (పతి వివయ ము 
నందును ముందునడచువాం డుండీననే గాని లోకము ొతళొత (తోవను బోవ బూను 
కొనదు. ఈ మార్లదర్శకుండు దా మునుమున్ను నెట్టి యుత్క్చష్ట కార్యములందై నను మిక్కిలి 
సావాసముతో మంచి చొరవతో మేలు మెలకువలతో వెనుకన్ను లేకపోవ్రచుండుటం బట్టియే 
తక్కీన వారలు మంచి యుత్సావాముతో నుప్పొంగుచుం బని పూనుకొని' చేయుచుండు వారు, 
తనకన్న పెద్దలకు మంచియాలోచనను సూచనను చేయుచు. దనకంశ్తాం బెన్నలకుం దగిన సలహోల 
నొసంగుచుం దన యాడు జోడువారికిం దన పడవడి మిక్కిలి నెజపుచు. దన (పౌఢీమము వెదచల్లు 
దచుందువాండు, “పుట్టుటలో భదము లేదనియును వర్క సమునంచదే సక్ల శదములు సముత్సన్న ములగు చున్న వనియును నొక (పవాదమున్న ది,” అది యా ధారముచేసికొనియెనేవా యను రీతిని జాతులను 
మరములను పరగణింపక నీతిమార్ల మునే యవలంబించుచుండు వాడు క్షనం నంగ బెక్కు-లుగ? 
గన్పడుచుండు మతంబు లన్నిటన్, బనిగొనిచూడ సీతిగలవాజె సుఖంపడునటులుండుంగా?” అను 
నెన్నుడి వీని నుడికారమును వికసింపజేయు చున్నయది, “మందార మకరంద మాధుర్యమును (గోలు మధుపంబువోవునే మదనమునకు” అనిపు*రంపుం గటుబడి, ఈమధుపము మాత)ము' అన్ని గదురోగ ములందును అతిపిజ్ఞతోం బనిచేయుట కుపక్రించునట్టి యుమ్మె త్తల సారస్యమాను. పరిగిహిరెచును చుండుటయును జవిచూచుచుండెను, క 

“ నానానూననితానవాసనల నానందించు సారంగ చేలా నన్నొల్లదటంచు గంధఫలి” అనుటంబట్టి యన్ని మంచిపూనుల మకరందమును గోలునట్టి తుమ్మెద సంపెంగపూవు నందలి పరిమెళమును మాత్రము స్యెకరింపనట్లు కొందరు మహనీయులు నారుతలంచినవేగాని మతి యొండు ఘనశకార్యములు  పరిగణింపంభోరు, ఈ డిట్ట యటులుగాక యే యే సముచితసమంచిత కార్యము లున్నను వాని నన్నిటిలోను దనమనమును బ్ర వేశింపంజేసి యా యయి తేజంగులు పరి కించి మొదలిడుచుండు చి త్రము కలవాండు పృజాపీళ కార్యములందు ముందు వీని సముచిత యోజనము కలుగక పోదు, పిభునిమి శ్రసక్కార్యములందు వీని యారంభము తప్పక యుండియే తీరును, చేశములోని యన్ని యువక జనసంఘములయందును సమావేశము నొందిన వీయన యీ. ఎల్ల వారలకును మంచిపొందిక సలపహోలనిచ్చుచుండు వాయ గాని శనమునకుమాత ము మనమును బొరనిచ్చు నలవాటు లేని వాయు, పెద్దపులినంటి గడ్డుపనికి జడియడు, ఎదుచకొని, నిలబడి పోర్కి పటాఫంచలుచేసి సాధించి జయము క క నుచుండువాయ, నిమ్మకు నీరుపోసినచందనున నీతనిపని యొ మ్యూరవు నడకలు నడచి గంగాపివావామువోలె నిరంతర జీవ కారుణ్య మై యమృతపాయంబె సర్థుసంఘములకు మూడు కాలములయందునునుపకరించునదియై చెన్న లరాకుచుండును, 

శిర. 



సార్ధక్తజణితి 

“కాకి చిరకాలమున్న నే కార్యముగును!” అల్బమతులు చిరకాలము జీవించియు న్నను 
లోక శేయస్సుగలుగం బోదు. నేను వీశేశలింగము పంతులు చేయు సంస్కారమును రాజమహే౨ 
దవరమున నానా(డు కని సంతసించికిని, జయంతి రామయ్య పంతులు నడపు భాపూ సంస్కార 

మును విని సంతోసించితిని, యుక మగు రీతిని జేళ కాలపాత్రిలనుబట్టి మతములును జాతులును 
భావలును ఆచారములును తప ప్ప వూరిననే సముచితసంస్కా-రముల నందిననే లోకమునందు 
శ్రేయ వమభివృదికరమయియుండును, “చండాలో౭.స్తుమమదిజో౭.స్తు”అను పరిపకగదశను గమనించ 
వలయును. ఈ యోధ, సానాతనిక ధర్మమార్లమం దగ్భగణ్యమగు శ్రీ లీ కనకదురా చేనాల నుము 
నందు సమధ్య తు పదంబునంది సముచితానుందము కలిగించిన పొడు శాగహాలేను. మతసామరస స్యము 
ఉగ్గుపెట్టిన బభోనము, “ఇంటగెల్బి రచ్చ గెల్వ్యవ లె” అను రీతిని ఇంటియంచే జయముగాంచనేరనివారు 
పోపంచకమున . మంచి పీరు పొందుట "కట్లు శక్తుల యుందురు! ఈ భరతఖండమందు నెల్లెడలను 
నీమహనీయుని నామము సముచ్చరింపం 'పడుచుం డుటయేగాక ఖండాతరములందును బహునుతముల 
వారిచే. బేర్కొనంబడుచున్న యది బహుకార్య సాధనమునకు ధనము ముఖ్యాధారము 
ధనము విద్నాసాధకము, విద్య (గ్రంథా రాధ్యము, (గ్రంథములు గంథాలయూ వాసములు, 
అట్టి గం థములకు దారి చూపి చేశములం దన్ని (పదేశముల యందును 
గీంభాళయములు స్ట స్థాపించుటకు సూర్షదర్శియై సంతృ _ప్రినిమాత్య/ము కై కొనక యింకను నవనవోత్ప 
Ex] యన్వేషించుచేండు క్రీ వేంకటరమణయ్య గారి పవిత)నామము ప్రితిస్థలమునందును విరాజిల్లు 
చుండును, ప్రతి గంభాలయమునందును ,గ)ంథన్వరూపడై పదైనమై పృతిఫలించుచుండును, పం 
యింటి పేరు అయ్యంకి. నాపేరు అయ్యప్పశా స్త్రి, మొదటి రెండవీనమాలు సమోానములుగావున మే 
ముభయులము మిక్కిలి యనుబంధము గల సన్నిహితబంధువులము. నేనును ఒక కొన్ని విషయము 
లందు వీని సహాయము స హారూపముల నందియుంటిని. సలహాలు బోధించు పట్ట సీయన కీయనయీ 

సాటి ; తనచెంతనున్న వారిని నెట్టే. కో తనయంశెకుం దీసి సికొనివచ్చుటశే యత్నీంచుచుండునుగాని 
విడనాడుటకు సుంతయేని మనమ్మును జొరనీండు. జ్ఞానము అనం జీకటినుండి వెలుతురులోనికిం 
దెచ్చుట, దివ్యజ్ఞానము అనలాం జెలిసికొనవలసీన యన్ని యంశములయందును సమాధారవముగు 

విషయమును సంగ )హించుట, మూఢనమ్మకముగాక సూత్యుజ్ఞానముచే ధర్మర వాస్యను లుసంస్కరించి 
త) కాల పరిజ్ఞానమును ) చీనితపద్ధతులును, జీవనపరిస్టితులును జీవియొక్క- యాగమనమును, మునముల 
కదలికలు అన్నీయు సయంభావమునం డెలిసికొనుట. ఇట్టిపనియందును నీఘనుండ గ గణ్యుండు. | పకృతి 
పరిజ్ఞానము అనలా జీవులుగాని వస్తుశులుగాని కాలపరిమాణమున సంపరిణాముము దుచుందుట 
కదా! అటి ట్టి యుద్యమమునందును 'వీతనిజే పారంభ ప్రవేశము, తనకడువు ఒరులకడుపు కనిపి టి 
జీవిం చిజీవింపంజేయునూతృస్వ్యరూప పోమకముూ శ్ర రి, సంస్కృతే పరిభాషయందును! బ వేళ పరితోవములు 

కలిగిన వాండుం ఆంధ్రమునందుం దుదిగన్న గండడు, హూణమునంగల మెబుగులన్నియును జవిచూచిన 

వాడు, విజ్ఞాని, “వినదగు వెండియు బొ తృముగనయదగు బుధజనుల నడుగ గాందగు” అనునుడి 

తె 



శ్రీ అయ్యంకి చే 

ప్రకారము తన 

పనిని జేయుచుం! 

న్యాయంయబూనిన 

ములో నతిశయె 

కాధారముచేసి ! 

జీవి జన్మము, ( 

స్వర్తాతర ములు? 

నీ, | 
| 

# 

) తెలిసిన వారలచేం దెలియునట్లు చేసికొని 

3 కార్యదర్శి కాడు. ఈయనను గుణించి 

దికువ్రలాడు చుండును, ఈయన విషయ 

'మును తనజీవితమును బహు పజల 

చేసికొన్న ధన్యులలో సీచిరజీవిది “సార్థక 

యేయుండుర, వీనిపేరు భారతమాత 

రారు చురిడునుగాంత. 

చుచుండెడి పుణ్యమూర్తి 

)తెలము చేయు ధీవరుండు 

కెలీపెడి సీలిశాలి 
లంబుగాజేయు వినులిగుణుడు 

లె భాసించు సద్దుణుండు బుధుండు 

ప్తతారయై వికసించు నవవరతము, 

ంతరంగంబయి యః౭రుటరుజె ? 

ముల వెలయుటసడె ? 

ఫుప్పాడులచే మించుటరుడె ర్త 

మ్మయి చెలగుటసదె ? 
౦)తాధారవమూ రియె యమరుచుం జ 

యె యెలైెడం బ/భవహిరచు, 

$ రుమూారులు పుట్టినట్లు 

“కారంబు లందురీతి 

ఫకితము లు మెట్టినటుల 

లపోయు భావముల్ నిలుచుతీరు 

3c బిమ్మటం దాండవ కృష్ణనుూా ర్తి 

రర్మిలి వారితనయులగుచు, 

' తోన మ్యూనంతముగను 

, కలచే వెలయుచిండు 

ఫంబు "తేజరిల్లు 

9 మేల్కీ యలతీశయిల్లు 

వెంక్యంబు సతత మగును 

సంపదల్ చెన్ను గాంచు, 

ఇవే 
a7 ibn 

విద్వాక్కా శతావధాని: 

(శ్రీ భమిడిపాటి అయ్యప్పళాత్తి 
4 న్ ॥ 

వ క pe EE _ 

ఆర ల జ దప కతా దాడోమం ద టా ల సా 

a పూ మా 
న స ఇస్ల చా టా 

చానా 2 ఉనా ము బా న. న యు 

జమ 



ఆ౦ధ్రదేశ గంథాలయో ద్య మముయొ క్క 

పథమ సంవత్సరములు 

నాకు సరిగా ముప్పదియీళ్ళనుంచి శ్రీ, అయ్యంకి వేంకటరమణయ్యగారితో ఎడ తెగని 
పరిచయము కలదు. 1918 సంవత్సరములో బెజవాడలోని గరామమోనానరాయ గ్రంథాలయము 
యొక్క. కార్యదర్శిగా ఆయన పనివేయుచు నన్నుకలసికొని డానియొక్క. భ వననిర్మాణమున కై స్ట 

సంపాదన నిమి త్రము నా తోడ్చాటునుగూడ కోరెను. దానికప్పుడు కీ॥ శే॥ నూరి వేంకట నరసింవా 
శాస్త్రిగారు అధ్య కులు. ఆప్పటినాంచియు 1926 సం॥రం॥ వఠరకుకు నారి యుభయులతో నేనుకూడ 

కోలనీ రామమోవహానగ )౦థాలయ అభివృద్ధి కొఅకును ఆంధ దేశములో (గ్రంథాల యోద్యమ వ్యాప 
కము కొజుకును జరిగిన పనిలో పాభ్తాన్న వాడనే నాకు (పథమమునుంచి యు రాజకీ యోద్య మము 
(పథానముగాను సంఘసంస్కరణ (గంథాలయోద్యమములు రెండ పపిగానుండౌను. వారియుభయు 
లకు (గరథాలయోద్య మిము పభథానముగాను, రాజకీయోద్యమము రెండవదిగా నుండెను. 
ఈ ముప్పది సంవత్సరముల కాలములో ఎప్పుడు నెట్టి యభిపాయ శేదములు లేకుండ శ్రీ గెంకట 
రమణయ్యగారు నాకు ముఖ్యమైన మ్నితేంలలో నొకడుగ నుండెను, స్వరాజ్యూద్యమమునకు తరు 
వాత ఆంధ్ర దేశములో జనసామాన్యములో విజ్ఞానమును జాతీయభావమును కలుగ జేయుటకు 
తోడ్పడిన యుద్య మము గ్రంథా ంయోద్య'మేనని చెప్పుటలో నతిశయో క్తిలేదు. _ గోంఖాలయ 
ములు స్థాపింపబడినచోట్ల నెల్ల చేశాభిమానము, సంఘసంస్క_రణము, వారిజనసేవ మొదలై న బేశో 
పయోగ కార్యములు బాగుగా విజృంభించినవి, శ్రీల వకాసమునకు, విజ్ఞానమునకు, స తం(త్రమునకు 
గూడ తోడ్పాటు కలిగినది. ఇట్టి మహోద్యమమునందు తబేకదీకతో విడవకుండ ముప్పయిసం వత్స 
రములనుంచి స్రథానపురువులుగా పనిచేసి, దీనిని అఖిలభారత ఉద్య మముగాకూడ వ్యాపింప జేసిన 
ఫ్ర అయ్యంకి వేంకటరమణయ్య గారిని ఆం థపుముఖులు, మహోజకులు సన్మానించుట మిగులసమజ 
సముగా నున్నది. హిందూచేన ములో బరోడా సంస్థానమునందు గ)ంథాలయోద్యమము బాగుగా 
పర్లిల్లీ నడి, అందుకు కారణము ఆ సంస్థానాధీళులయొక్క- ఆదరణ, పోషణలై యున్నవి, ఆంధ) 
జీశ్ములోని గ)ంథాలయోద్యమము కొం చెమించుమించుగా బరోడా యుద్యమముతో బాటు పని 
చేసినది. ఇచట పృభుత్య్వముయొక్క-గాని, ప్రభువ్రలయొక్కంగాని సహాయము వ్మాతిము లేకుండనే 
ఇది స్థాపింపబడీ అభివృద్ది జెందినది, ఇది కేవలము పృజలయున్య మనముగా విలసిల్న నది. దీనికి నూరి 
నరసింవాశ్ళాస్క్రిగారి యొక్కయు అయ్యంకి వేంకటరమణ య్యగారి యొక్కయు నిరంతరకృవీయు, 
ఇతరపజాసేవకులయొక్క-. సహాయమును, పల్లెగా9మములలోని ఉ త్పావావంతులై న యువకుల 
యొక్క కార్యదీశ్యు ఆధారములె యున్న వి గ )౨ఛాలయోద్యమమునందు ఆంధ) జేశము హీందూ 
"దేశములోని ఇతర రాష్ట్రములన్ని టికిని మూర్షదర్శిగా నెంచబడుచున్నది, 

వేంకటరమణయ్యగారు మిగుల నుత్చాహవంతుడు, కార్యదీమోపరుడు, బహు స్నేవూ 
సాతేడు, ఎట్టి కతలలోను దిగక సరసముగా తన కార్యమును సాధించుకొనగల శాంతము 

(11) 
తా 



(థ్రీ అయ్యంకి వెంకటరమణయ్య గారి సన్మాన సంచిక 

గలవాడు. తగినంత ఆర్థికస్థితి యుండుటవలన తన స్వంతకర్చుమోద నిరంతరము ప్రయాణము 
వేయుచు ఈ యుద్యమమలో పని చేసినవాడు, దీనిని తేన జీవిత పరమావధిగా పెట్టుకొన్న వాడు, 

వయూరిలో కొ త్తే త్త(గంథాలయము స్థాపింపబడినను, ఏ పాతగింథాలయ ముయొక్క_ సంవత్స 

రోత్సవము జరిగినన్కా ఎచట (గంథాలయసభలు జరిగినను ఈయన హోజరుకానిది సహో సహాయ 

ములు వేయనిది యుండదు, ముందుగా బెజవాడలోని రామమోహన గ ంంథాలయమునకు భవన 

నిర్మాణము గావింపకేస్కి వు స్తకసముదాయమును సమకూర్చి; దానిని కే ద) గొంథధాలయముగా 
జేసి అచటనుండి అన్ని'వై పులకు గ)ంఖాలయోాద్యమ వ్యాప్తి వీచేయబడినది, 1918 సం 

మొదలు 1980 సం!ర0 వణకు ఈయుద్యమ ము ఆం (ధటబేశమ లో (పచృద్ధి జెంది సుమారు 7.5 వందల 

గాంభుములలో గంఛాల కు ములు స్థాపింపబ డినవి. రామమోసహన "ఇ బు రీరుక్క- కార్యనిర్యా 

హాకులలో నేను గూడ చాల సంవత్సర్ములుంటిని. దాని భవననిర్మాణముకొజ_క సూరి నరసింహా 

శాస్త్రి, వేంకటరమణయ్యగార్లతోపాటు నేనుకూడ కృపి. సల్పినభొగ్యము నాకు కలిగినది. క్షీ శే! 
భాడ్డపాటి వెంకటప్పయ్య పంతులుగారు దాని అభివృద్దికి తోడ్పడిన వారిలో ముఖ్యులు, 
ఆ గ)థాలయము యొక్క. సంవత్సరోత్సపములు వళుట కడు వెఛవముతో జరుపుచుంటిమి, 

ఆంధ్ర) దేశములోని పీధాన ప్రముఖులు వాటిపె నధ్యకుతను వహించుచుండిరి ప్రపుథ 
మమున ఆంధ్ర) బేశములో గొప్పభావకవిగా J రాయస్నోలు సుబ్బారావ్రుగారి చేరు ప్రతిష్ట 
లును సొంతినది ఆ గంథాలయముయొక్కే- ఒకానొక సంవత్సరోత్సవములోనై యున్నది 
వారు పాథవుమున రచించిన అంధిమాతయొక్క_ స్తుతి పద్యములు చరిత్రాత్మక మై నేటి 

కీని ఆంధ్రవాజ్మయమునందు (పాముఖ్యముగ నున్నవి, రాయవోోలు వారు పిమ్మట రచించిన వాద 

యాకర్ణ కముల గు కవీతలను గూర్చి ఇచట వివరించుట, అపిస్తుతము. ఒక సారి నెజాంరాష్ట్రము 

లోని సుష్కసెద్ద ఆంధ/నాయకుడు, చేశాభిమాని, నిగర్యచూడామణి, గొప్ప స్థీకీగల వాడు అయిన 

చే పింగళి వెంకటరామ రెడ్డిగారి గృహమునకు వఠంగలు వద్దనున్న వడ్రేపలీకి సూరి నరసింహా 

శాస్తి, అయ్యంకి వేంకటరమణయ్య, కోీవెలమూడీ గోపాలకృన్నయ్య ము వెళ్లితిమి, చెండు 

మూడు రోజులు వారి కతిథులముగా నుంటిమి. వారు వుమ్ముల నాదరించి వరంగల్లులో ని కాకతీయ 

రాజుల శిధిలావ శేషముల నన్నిటిని స్వయముగా జూపించిరి. వారు మూాకోరికి పెన వీమ్మట కొలది 

రోజులకు రామమావాన గ్రంథాలయ భవనమును డెరచుటయేగాక్ గొప్ప _ విరాళముగూడ 

దయచేసీరి ఇటుల నైజాం ఆంధ్ఫులతో గూడ న్నేవా. సంబంధములను స్థాపిం చుకొంటిమి.. రామ 

మానాన గంథాలయ పశిమున నొక హరిజన రాతి) పాఠశాలను స్థాపించితిమి. ఆది 

కొన్ని సంనత్పరములు బాగుగా పనిచే సను. జాతీయ పండుగలను, వుహావురుషుల వర్గంతులను, 

గ)ంథాలయ పక్షమున జరుపవలెననియు, హరిజన పాఠశాలలను నెలకొలపవ లెననియు, అన్ని గ్రంథా 

లయములకు సలహాయివ్వబ డె, అసేక గ)ంథాలయములలో నీ పని జరుగుచుండెను, కొన్ని 

PE 



ఆంధ్రదేశ (గంథాలయోద్యమముయొక్క (ప్రథమ సంవత్సరములు 

సంవత్సరములు ఇతర మహాపురుషుల నరంతులతోబాటు రామమోహన గంథాలయముకింద 
మహమ్మదు పవ _వ్రయొక్క- వర్షంతి తప్పకుండ జరుసబజెను. దానికి బెజవాడ బ స్తేలోని హిందు 

వులు, ముసలమానులు ఉత్సాహముతో వచ్చుచుండిరి, మవామ్మదు ప్రవ! కయొక్క- జీవితమును 
జదివి పృతివర్గంతిలోను ప్రధానోప న్యాసకులుగా నుండుపని నా మివ బెట్టి. నే నాపనిని జయ 

ప/దముగానే నిర్వ ర్తించితిని, అప్పటినుండియే మహమ్మదీయ 'జేశములయొక్క- చరితీయందు 

నాకు అభిరుచి గట్టిగా గలిగెను, ఇస్తాము మఠము, ఇస్తాము నాగరికత యెంత గొప్పవో నాకు 

బాగుగా గోచరించెను; పిమ్మట కొన్ని సంవత్సరములలో నూరి నరసింవా శాస్త్రిగారికి మేనల్లు 

డును, ఆంగాయుే ద విశారదుడును, తెలుగునందును, సంస్క్మ్భతేమునందును మంచి పండితుడును, 

మంచి కవియు, వక్షయునైన కీ. శే. డాక్టరు దంటు సుబ్బావధానిగారు మా బృందమున జేరి 
గ)ంథాలయోద్యమన ఇ వ్యా ప్తి వియందు బౌగుగా  దోడ్పడిరి. మాంటాగ్నూగారు విచారణ నిమి త్రము 
1917 సం|॥రం నవంబరు నెలలో బెజవాడలో జరిగిన (పక్యేకాంధ మహాసభకు శే నాహ్యోన 

స ఘాధ్యముడుగను, వేంకటరమణయ్య గారు ప్రధాన కార్యదర్శిగను ఉండుట తటస్థిం చెను. దానికి 

క్రీ శీ! చింతలపాటి నరసింహరాజుగారు అధ్య కుత వహించిరి. అసభలో దంటు సుబ్బావభానిగారు 

రచించి బహు శావ్యముగా జదిపన పద్యములు నేటికిని మరపు రాకున్నవి. ఆసభలో నే ఫ్ర భోగ 

రాజు పట్టాభినీతా రామయ్యగారు ప్రతిపాదన మైన బావహ్మాకేతరులకు ప్రత్యేక సా) తినిధ్య మంగీకరిం 
పబడినది. కాంగాను...ఏగన్కీ-ముకూడ సభ వారిచే ప్యాసుచేయబడినది. అప్పటికి ఆంధ చేశము 
లోని బ్రాహ్మణేతర పిముఖులు కాంగ్రసునుండి వీడిపోయి జస్టి క్పార్టీలో వేర కేదు. అదియే 

అందరముకలసి జయప/)దము గా జేసిన అఖరుముహోసభ, పిమ్మట 'సౌలదికాలమునశే క్షీ "జ్ఞ 

కూర్మా వేంకట రెడ్డినాయుడుగారు, హోచెలమరొడి గోపాలకృష్ణయ్య పాతో + గార్లు జస్ట్రే న్ పార్టీ లో 

చేరిపోయిరి. పిమ్మట నొకటిశెండువారములేకే బెజవాడలో జరిగిన ప్రథమ ఆది అంధి మహాసభను 

యపుదనుగా నిర్వ ర్తి రించుటకు మూబ్బందమువారము సహోయపడిలిమి, అసభలోనే మొట్ట ' 

మొుదతీదం ఆదిఆంధ యను వేరును అస్పృశ్యులకు ఉపయోగించుటకు తీర్మానించబడినది. 
ఆయుద్యమమునకు శీ గూడూరు రామచంద్భ రావుగారు ప్రధానపురుషులని చెప్పనక్కర లేదు, 

ఆ మహాసభకు 1 కే భాగ్య రెడ్డివర్కగారు అధ్యక్షత వహించిరి. 1916 సం॥రంలో కృష్ణానదికి 
గొప్ప వ వరదలువచ్చి కడెవె వై పుగట్టు తెగి గుంటూరుజిల్లాలోని ఎక్కు. గ్రామము కును, ఆ సమయము 

ననే కొల్లేరు వరదలవల్ల 5] కలూరు తాలూకాలోని పలుగామములకును గొప్ప నష్టము సంభ 
వించి అనేక వేలమంది హరిజనులు మొదలగు జేదనారు గుడిసెలను, ఆస్తులను గోలో్ళోయి నిరా 

ఛారులె రి, వారికి సహాయము చేయుటకు బెజవాడలో నొక కమిటీ స్థాపించితిమి. దానికి న న్నధ్య 

శునగ గ చేసి ర్చి బెజవాడ పౌరులు వాల ధనమును, ధాన్యమును, వస్త్రముల నిచ్చిరి. విళావురము 

మహోారాజూవారు రు 8000_0_0 లు విరాళమును బంవిరి ఈ సహాయము నచటి పేదలకు అంద 

జేయుటకు ఏర్పడిన ఐచ్చిశ సేవాదళమునకు అయ్యంకి వేంకటరమణయ్యగారు నాయకుడుగా 

రక 



(శ్రీ అయ్యంకి వెంకటరమణయ్యగారి సన్మాన సంచిక 

నుండెశు, ఆయనకు పిధాన సహాయకుడుగా శీ నోరి వేంగకుళ్వర్లుగా రుంజెను, ఏరందరును 

జట్లుగా సీళ్ళను, బురదను, ముళ్ళను లకు పెట్ట పటక త ప్రాంతముల కన్నిటికిని పోయి అచటి ప ప్రజలకు 

నృహోప పశరణములను, ఆహారపదార్థముం ను, వస్త్రములను పంచిపెట్టి వచ్చిరి. ఆంధ/పతి్రిక వారు 

పంపిన ప్రల్యే కవిలేఖరి అచటి ప్రిదలయొక్క బాధలను మన యెద్భికభటులు చేసిన సేనను వర్ణం 
చుచు భడీను ఆం(ధ్రష్మతికకు పెద్దపెద్ద వ్యాసములు _వాయుచుండెను ఈపనియావత్తు నిర్వర్తించు 

టక రామమోవాన [గంథధాలయమునే శేంద)ముగా నుప యోగించితిమి. అచటికనేకులు హరిజనులు 

మొదలగు పేదవారు వచ్చి నహాోయమును ఫొంది పోవుచుండీరి, అప్పటికి బెజవాడలో రెండు వారి 

జన పాఠశొల లుండెను, ఒకటి నాఅధ్యకత క)ిందనున్నది, రెండవది రామమోహన 'లెబ్ఫరీకి)౦ద 

జరుపబడుచున్న ది. ఆ సంనత్ప్సేరము మా పాఠశాలయొక్క- వార్చి కోత్సవమును గామమోాహన గ్రంథా 

లయమునందు జరిపినందుకు శ్రీ పెద్దిభొట్ల వీరయ్యగారు గొప్ప యాత్నేపణను శేవదీసిరి, రామ 
మోాహాన గొంథధాలయములోనికి అన్న లన దెచ్చి జానిని మెలచేయగూడదనిరి. మేను |గంథా 

లయము అన్నిజూతులవారికీ సమానముగా నుపమో గపడవలెనని పట్టుబట్టితిమి. కమిటీలో ఛదాఖి 

ప్రాయములు కలిగెను. "వేంకటరమణ య్యగారు నాతోనే నిలువబగిరి. అప్పటి పతి $కలగు హీందూ, 
న్యూయిండియా, ఆం|ధష్మతికలు వీరయ్యగారిని ఖండించుచు సంపాదకీ యము వొసినవి, క మెటీలో 
మేము 7లిచినచో 'తామువిడిపోయి శంకరగ)ంభాలయమును స్థాపింతుమని పీరఠయ పార్టీ వారు 

బెదిరించిరి, మే మోడిపోయినవో రామమోవాన గ౦ంథాలయమును వేరుగ స్థావింతుమని చెప్పితిమి, 
కొన్నినెల లాందోళన జరిగను, తుదకు మేమే 7లిచితిమి, (గంథాలయము క్రిందనున్న వారిజన 
పాఠశాలయొక్క వారి రి కేత్సవము కీ "జే! యన్ .్రీ (శ్రీనివాసయ్యాగారి అధ్యత్షతకి)0ద గంథాలయ 
భవనమునందే వైభవముగా జరిగెను, 

“అప్పటి నుండీయు వారిజనులుకూడ భఛారాళముగా గ) _థశాలయములోనికివచ్చి అన్ని 
వహాక్కు_లను ఉపయోగించుకొనుచున్నారు. కొని శంకర గ)ంథాలయము సె సాపింపబడ లేదు, 

ఆ యేజెనిమిది సంవత్పరములలోను నూరి నరసింహశా హ్రీ, వేంకట రమణయ్య, దంటు 

నుబ్బావధానులుగారలతో కలిసి సేనుుహూడపోయి ఎన్ని చోట్ల నూతన గంథాలయములను స సావీంచి 
తిమో, ఎన్నీ వార్షి కోత్సవములలో పాల్తొంటిమా ఇట వివరించి కాలవారణము చేయదల'చుకొన 
లేదు, వారితో సాంగత్యము చేసినంనుకు అధ్యతపదవో, ఉపన్యాసకుని యుద్యోగ మా, గ)ంథా 
లయమును దెరచు గారవమో నాకుగూడ గలుగుచుండెను. వెళ్ళినవోట నెల్ల వుమ్మ-లముగా 
భోజన మర్యాదలు కలుగుచుండెను. ఒకసారి శీఛమతి పాణకా కనకమ్ముగారి సంస్థాన మైన పొట్ల 
పూుడికి వెళి భలెమి, ఆప్తుడు వారిస్థిరి ఉచ్చదశలో నుండెను. కనకమ్మగారును, పట్టాభి. రామిరెడ్డి 
గారును మంచి గంంథాలయమును నడుపుచుండేరి,. ఆ గ్రంధాలయ వార్షి రి కోల్సవము నకు కొన్ని 
వేలమంది జనులు వచ్చిరి. మరియొకసారి భీమునరములోని నన్నయ గగింథాలయమును నాచే 
తెరిపించిరి. మే మందరము కలిసి రెండు మూడు రోజులు కాలశలో పడవమిద భీమవరమునుండి 

శశ 



ఆంధ్రదేశ (గంథాలయోద్యమముయొక్క_ (ప్రథమ సంవత్సరములు 

ప్రయాణము చేసితివి, కాలవప్ర)క్క_నున్న గా)మములలోని గంథాలయములను దర్శించి వచ్చి 
తివి. చిన కాకినాడలోని జానకి రామరాజుగారు గొప్ప పామ్తుమంత్రగా డని తెలుసు కొంటీమి. 

ఇంకొకసారి ఆనంతవరములోని గ)ంథాలయ వారి రి కోత్సవమునకు నళ్ళితిమి, మామి తుడు క జే 

కుప్పా శీ)రామశర్మగారు దానిని ఉత్సాహముతో నిర్వహించుచుండెను. దానికి సవిణాపముననే 
యున్న అమృతలూరులో శ్లీ) శరణు రామస్యామి చౌదరీగాగు మొదలైన యువకులు చదువు 
కొనుచున్న సంస్కృత పాఠశాలను దర్శించితివి, తిరిగి వచ్చుటలో కృష్ణానదిలో అందర ము కలసి 

బహుఆనందముగా సాయంతము చల్ల ని వేళ నడచివచ్చుట ఇప్పటికిని బాగుగా జ్ఞాపక మున్నది, 

ఆఇయిల ఎన్ని చోట్లకో పోతిము, 

1991 వ సంభత్సరము నుండియు నేను తీవ) మైన రాజకీ యోద్యమములో మగ్ను డై పోయి 
నందున గ౦ంథాలయోద్య మముతో సంబంధము నాకు బహుతక్కు. వ యెనది, రాజకీ మోద ము 

విబ్బృంభణములో గ9ంథాలయోద్యమము కొన్ని సంవత్సరములవరకు మం౦దగలిని డాల్సీనతి. ఇటీ 

వల కొన్ని సంవత్సరముల నుండియు వురల గ )ంథాలయోద్యమమును లేవదీసి మరల చురుకుగా 

పనిచేయుచున్నారు. ప్రభుత్వపు (గాంటుల కై గంథాలయము లాశించుటవల్ల అవి సతింత)మును 

గోల్పోయెనేమోనని నేను చాల సందేహించు చున్నాను, గ్రంథాలయ నిర్వాహకులు కాంగ్రెసు 
వాదులైనను, గంంథాలయములల్ ని పుస్తకములు చేశ సేవయం దాస క్తి కలిగించునవిగ నున్నను 

సర్కారు. యువ్యోగస్థులు. గ్రాంటుల 'నియ్యకుండ నడ్డుతగిలిన కేసు లనేకములుగ నున్నవి, 
అయినను ప)జాపిభుత్య ము శేర్పడగనే ఇట్టి చెడుస్టితి" తొెలగిపోవునని విశ్వసించుచున్నాను, 

మన చేంకటరమణయ్యగారు ఇతరు 'అెంకమంది ఈ యుద్యమములో పనిచేసినను, దానిని విడిచి 

పోయినను తాను మాత్రము వకదీక్షగా దానియొక్క యుచ్చస్థితియందును, మందస్థితియందును, 
మరల గలిగిన విజృంభణమునండును ఒకేవిధమగు నుతా ఎహముతో పనిచేయుచు “ఆంధప జల 

యొక్క జ్ఞానొభివృద్ధికి దోడ్పుడుచు తన జీరితమును ధన్య ముగ జేనుకొనుచున్నాడు, దీని నఖలఫార 

తోద్యమముగా గూడ గావింపగలిగినాడు. చేంకటరమణయ్యగారు చిరంజీవిగ నుందురుగాక, (గంథా 
లయోద్యమము నింక నెష్కుడుగా వర్గిల్లి ప్రజలకు మహో పకారను చేయునుగాక, 

శ్రీ అయ్యంకి వేంకటరమణయ్యగారు 'మొదలగువారి కృషివలన బెజవాడ నగరము 

నందు గంంథాలయాస కీ కి పెరిగి ఆరు గ్రంథాలయ ములు స్థాపింపబడీన వశి చెప్పుటకు సంతసించు 

చున్నాను, (0 రామమోవాన గ్రంథాలయ రు. ఇది అంధ్ర) దేశ శేంద)గ)ంథాలయము; (2) డీ 
భ)మరాంబొ మె ల్రేశ్వర గంంథాలయము, ఇది వర్తక వ్యాపారములు జరుగు ప దేశములోనుండి 

న ర్తకులచే బోషింపబడుచు నభివృద్ధిలో నున్నది; (8) కార్మిక గంంథాలయము, ఇది క్రీ॥ శే॥ కోడి 
రామమూ ర్తిగారిజే 'తెరవబడినది, కార్మికసంఘములో .మంచి పనిచేయుచున్నది: (6 ముసల 

మాను యువజన గ)ంథాలయము, ముసలమాను యువకుల నాళర్షి ంచుచున్న డి, (5) రామచంద) 

ఈగ 



శ్రీ అయ్యంకి వేంకటరమణయ్యగారి సన్మాన సంచిక 

రాయ గ)ంథాలయము, డా| ధన్యాడ రామచంద్ర రావుగారి పేర మ్యునిసిపాలిటీ వారి చేత నెల 
కెల్పబడీ మంచిస్థితిలో నున్నది. గాంధీపార్కు_లో నున్నది, (6) వెలిదండ్ల వానుమంత రాయ 

గ్రంథాలయము = ఇది చేశముకొరకు ప్రాణము లర్పించిన వెలిదండ్ల వానుముంతరావుగారి చేర 
నెలకొల్పబడీనది. దీనికి గాంధీనగరములో నొక ఫాఖళాడ నేర్పడి చురుకుగా పనిచేయుచున్నది. 
ఇన్నిగంంథధాలయములు బహుశః మన రాజధానిలో నింకొక నగరమున లేవు, 

శ్రీ అయ్యదేవర కొశేశ్వరరావు సంతులు. 

కరయోాగి 
శీ 

శ్రీ అయ్యంకి వేంకటరమణయ్య పంతులుగారిని వారి కాల్యమునుంచీ ఎరుగుదును, 

వారు నిజమైన కర్మయోగి, అంధజాత్యుద్ధరణకు సంబంధించిన నూతనోద్యమము లన్నిటితోను 
వారికి సంబంధము కలదు, కాని ముఖ్యముగా వారిజీవీతీము నంతయు లఅర్పించినది గ్రంథాల యో 

ద్యమమునకు, పృభు త్యాదరణకి)ంద గ్భంథాల యోద్యమము బహుముఖముల న్యాసించియున్నది 

బరోడా రాజ్యములో, అట్టి ఆదరణ లేకున్నను బరోడా రాజ్యములో వలెనే ఆంధ బేశమునందు 

గూడ వి స్తరించుటకు గారణము (శ్ర అయ్యాంకీ వేంకటరమణయ్య పంతులుగారియొక్క_యు వారి 

మ్మతులయొక్క- యు కార్యోత్సాహమని చెప్పకతప్పదు. 

వేంకటరమణయ్య పంతులుగారు కేవల ముత్పాహపరులు మాత్రమేగాక కార్యదీతు, 
సమర్థత వారి కమరియుండుటచేతనే గ)ంథాలయాద్యమము దేశములో కిజయను గాంచినది. 
వారు స్వ్యయముగ కార్యముల నిర్వహించుటయేగాక ఇతరులను కార్యములకు ప్రేరేపించు ఫ్ క్రి కూడ 

వారికి మెండు, వారిచురుకుదనము, చిరునవ్వు, వారిసవాచరుల మాంద్యమునకు మందయి కార్య 

కరులునుగా జేయును. ఇది నాయకుల ముఖ్యలవీణములలో నొకటి, 

పుకృతివై ద్యము, వర్ణ చికిత్స మొదలగు చిన్నయుద్యమము లెన్నో శారి యాదరణకు 
పాత మైనవి, పలుకార్య ములలో సంబంధ ముంచుకొనువారు న కార్యమును బాగుగా నిర్వ 
హీంప లేక పోవుట సామాన్య మేయెనను ఎ రివివయమున నది వ ర్తింపదు, బేని కది వారి ముఖ 
సేవగనే ఆదరమును బొందుచుండును, ముఖ్య సేవగ నెంచుకొనినవారికంకెశ వా రవలంవించిన 
పలుకార్యములయందును వికేవసేవనే యొనర్చియున్నారు. 

వా రిపు డరువదియవ పడిలో నున్నప్పటికిని యువకునివలె నారిసేవయొక్క_ ఫలితము 
లను వారేమాచుకొనుభాగ్యమువారికి గలిగినది, ఫలవంతమగు వారిజీవిత బు వేదములు మానవు 
లందరకును పిసాదించిన శతవత్సరపరిమితిని మించి వర్చిల్లుగాక యని అశీర్యదించుచున్నాను. 

క్రి వున్నవ బత్మినారాయణ పంతులు, 



ఆంధ్రదేశ (గ్రంథాలయోద్యమముయొక్క_ పథమ సంవత్సరములు 

శీ అయ్యంకీ వేంకటరవ ఇయ్య గారిని నేను 'చాలాకాొలమునుండి ెరుగుదును. 

గంశాలయోద్యమమునందు వారి త్యంతాభిమానము కలదు. 1914 సం॥న అంధిమవోసభ 

శెజవాడలో శ్రీ న్యాపతి సుబ్బారావు పంతులుగారి అధ్యక్షతక్రించ జరిగెను. ఆ సందర్భమున 

అయ్యంకీ వేంకటరమణయ్యగారు; పీథనూంధ) గ)ంథాలయ నుహోసభ బెజవాడలో జరిషిం చిరి, 

అప్పుడు నే నధ్యకుడ నై తిని, వెంకటరమణయ్య గారికి గ)ంథాలయోద్యమమున గల అభిమానము 

వర్లనాతీతము. ఈ యుద్యమ గను వృద్దిపరచుటకై వారు చేసిన కృషి అపారము. ళకొంతకాల 

మాయన భీమవరంతాలూకాలోను, మరికొన్ని చోట్టను ప్రుతిగ్రామమునకు వెళ్ళి గ)౦థాలయనుల 

మొక్క. యుపయోగమూను గురించి ఉపన్యాసములిచ్చి చాలచోట్ల గ)ంథాలయములు స్థాపించికి 

ఆవిమయ మై పీరు చేసిన కృష్. మిక్కి-లి పిశంసనీయము. గ)ంఛాలయరూపమున పీరు చేసిన 

నుహోపకారమును తలంచి ఆం్మధథులు తమకృతజ్ఞతను తెలుపుట కె గొప్ప సన్మానమును జేసిరి, 

ఆసన్మానమునకు విక్ర సర్యవిధముల న ర్లులని చెప్పుటకు సందేహము లేదు... ఏరువేసిన కృపి. శ్రాఘా 

పాత)మగుటచేత సన్మానము జరిగినప్పుడు మన ఆంధినుండలము నుండియే గాక ఇతర మండలముల 

నుండిగూడ సంచేశములు పెక్కులు వచ్చెను, కొంద రారగేయ ఛావబోను, కొందరు తెలుగుభౌవ 

లొను ప)శంసాపూర్యకము లైన ఉపన్యాసములను (వాసి పంపిరి, అందువేత వేంక టరమణయ్య 

గారిసగూర్చి ఆంధ్రదేశ మెంతయు గర్వపడవలసి యున్నది. గంథాలయ సర్భస్యమను మాసపరి) 

కను వాల కాలము నడివిరి. శీ) వేంకటరమణయ్య గారికీ పరమేశ్వరుడు దీర్హాయురారోగ్యము లిచ్చి 

గంంథాలయోద్యమమును గూర్చి ఇతోధికముగా బనిచేయున ట్రనుగిహించుగాక, 

క ( 

9-7_1948. చిలకమర్తి లత్మీనరసింహం, 

Ca, ప 

సందేశ ము 

శ్రీ అయ్యంకి చేంకటరమణయ్యగారు ఆంధ దేశమున [గంథాలయోద్యమమున కొన 

ర్చిన చవ అమోఫఘము, వారిని సమ్మానించుట కొనర్చబడు (పయత్నములకు నా సంపూర్ణ నాను 

భూతి కలదు, 

131142 
జి రామచం చా) 78 డ్డి 

౮౭ 



(శ్రీ అయ్యంకి వేంకటరమణ య్యగారి సన్మాన సంచిక 

అభినందనము 
శ్రీ అయ్యంకి వేంకటర మణయ్యగారి నఖలాంధ) దేశము చేడు సన్మానించుచున్నందు 

"శంతయు సంతేసమగుచున్న ది. ఆంధ్ర చేశ గ9ంథాలయోద్యమమునకు (శ్రీ వేంక టరమణయ్యగా 

రొనర్చిన సేవ యసారము. తెలుగునాడున ఆంధ్ర) దేశ గంథాలయోద్య మమును, అయ్యంకి వేంకట 
రగుణయ్య యును పర్యాయపదములుగా వాడు కొనబడుచున్న వి. గ)౭థాలయోద్యమము తలపునకు 
వచ్చిన శ్రీ వేంకటరమణయ్య గారు మనసులో పృత్యక్మగుదురు. అందుచే నిక వా రీపనిచేసి గీ 
రాపనిచేసిరని కొనియాడవలసిన పనియే లేదు. 

గ్రంధాలయ సేన నిరాడంబరమైనది. గౌర వార్గములకు తావు లేనిది. ఎంక ఓకిక్క దీక్ష 
కలవారికై నను నిరుత్సావాయు నిచ్చునవి. అట్టి సేవను చేపట్టి త చేకదీక్షతో శ్రీ వెంకటరమణయ్య 
గారు తపన్సు గావించి సిదిపొందిరి. డానికి నేడాఎధిలోక మొనర్పు మహోసన్య్మానమే తార్కాణము 
ఆడంబరములతో నూ ఆవేశములతో ను గూడిన ముతర ఉదంవములలోని సన్మానములక ౦కు 

నీ సన్మానమునకు మటింత విలువగలదని వేలుగ నుడువనక్క-జ కేదు. క్ 
శ్రీ వేంకటరమణయ్యగా౭తో నాకు కొన్ని సంఎత్సరము. పరిచయ భాగ్యమున్న ది. 

వారు శాంతసంభావులు . కార్య సాధకులు, దీకౌపపలు, క్త్ప్ట నమస్యలను నిదానముగ, నిబ్బరముగ 
పరిష్క రింప దశలు. లోకము నిదురించునపుకు మహాోపురువులగు వారు పాకుదురని ఒక్ ఆంగ్ల 
తత్వ వే త్త పలికినాడుం అట్టి మహోప్రురువులలో శ్ర వేంకటరమణయ్యగా కొకరు, 

ఇంక ననేక సంవత్సరములు శ్రీవారి సేవాభాగ్య మాంధిలోక మందుకొనుగాక. 

ఆ శ కందుకూరి రామభదిరావు, 

పశంస 
లో 

పా)చీన భారత దేశము శిల్పి, చిత) లేఖన, సాము, సంగీత, సాహిత్య, అస్త్ర శస్త్ర, 
కవిత్వ, భరతనాట్య, కళలు గల విద్యాలయములలో తయారైన జగకెట్టేలు వీర నారీమణులతోను, 
మానవ జీవితావసర సను _స్తపరికరములు సమ _స్తసాధన సంప త్తి స్యయంహోవకముగా యంత్స)సహాో 
యనములేక చేతిపరికొుములతో నిర్మాణము చేసికొనుచు సమ స్త ఐశ్వర్యము లనుభవించుచు [పాచ 
ఖండములస సహితము ఎగుమతి చేయుచు ఐకమత్యము కలిగి వృ త్తిపోటీ లేక సహానభావము 
కలిగి అనేక విజ్ఞానసంస్థల కాలవాలమై సంపూర్ణ వికాసముతో భారతావని ప్రిపంచమునకెబ్ర 
అగ స్థానము వహించి హికాశింపుచు తత్కా_ంతిపా సార ములను తదితర ఖండములకు సపీీతము 
పిసరింపజేయాచు రత్నగర్భయని "పేరుగాంచిన హింబూచేనము నేడు ని సేజమై... నిర్వీర్య మై... అజ్ఞాన 
అనారోగ్య దర్శిద బేవతల కాలవాలమై కృంగి క తించిపోవ్రచున్న జాలిని కాలమును తిలకించి మాన 

రొరొ 



హాశంస 

పాభ్యుదయమునకు ప్రధానమైనది జ్ఞా జ్ఞానము, అట్టిజ్ఞానమును అభీవృద్ధిపరచుటకు (పస్తుత పాశ్చాత్య 

(ప్రభుత్వము ఎన్ని యో నిరోధములు కల్పించి నిరతరాసన స్యుల గామేయు పన్నా గమును (గహించి గంథా 

లయోద్దారక శ్రీ శ్హీ అయ్యంకి వేంకటరమణయ్యగారు నిరకురాస్యతగు బాపుటకు గ్రంథాలయము లే 

(పథాన మైనవని తెలుసుకొని 1915 సంవత్సరమున ఆం ధచేశ గంథాలయస సంఘ మును స్థాపించి 

నాటినుండి ఈ సంఘమునకు కార్యదర్శిగానుండి నిరంతరము గంంథాలయ ప్రచారము జేయుచు 

జిల్లా తాలూకా, గామ సంఘములను ఈ సంఘమునకు అనుబంధముగా చేర్పించి క్రమశిక్షణతో 

గరంఛాలయోద్యమమును నడిపించుచు ([గంథాలయ సర్యస్య మను మాసప(తికను స్థాపించి దానికి 

సంపాదకులుగా నుండి సంఘమును వ్యక్తులను పోశ్సహింపుచు యింకను ఎన్నియో నూతన 

మార్లము లారయుచు గగంఛాలయయాతే) యనుజేరున కొంతమంది పీచారకులను వెంట బిట్టు 

కుది గామగా)మ ములు తిరుగ.చ్చు భజనపా ర్లీ రీలు మ్యాజిక్కు-. లాఎతేగ్టు, | గంథాలయ పిదర్శనము 

లగు సాధనలతో నిదాళులైయున్న గాంమాణులను 'మేల్కొ_ల్సి గా్రమగాామముల (గ్రంథాలయ 

ములచెళకొల్సి (పజః లో నూతన చై శేన్యము కలుగజేసిన (పథమ పముఖు లేగాక నాటినుండీనేటివజుకు 

(గం థా ౮యోద్యమ మే నా సర్వ స్వమని ఎంచి నిష్కామ ర్కతో వేసిన సేవాఫలితముగా సంఘ 

నిర్మాణావళ్యకతను (గ్రహించి తరించుట కై (గంథా లయోద్ధారక యను విరుకును కృతజ్ఞతతో 

సమర్పించుకొని ఇట్టి గ)ంథాలయోద్యమాభిమానులు జిల్లా కొకరు బయలు చేరిన ఆం ధ'జేశమున 

నిప్పటికే నూటికి 50 మంది అతురాస్యతను కలిగియుం జెడి వారు. వారిసేవ వలన ఆంధ చేశ మునేగాక 

అఖిలభారత (గ్రంథాలయ సంఘమునకు కార్యదర్శిగా ఎన్ను కోబడి ఆంధ్ర చేశమునకు వన్నె బెచ్చిరి, 

వారు మా పశ్చిమ గోదా వరిజిల్లాలో చేసిన |పచార ఫలితముగా 270 (గంథాలయ్తములు నెలకొల్ప 

బడీ సుమారు 700 గామములలోను వారిఫి ఎరుగనివారు లే రెనిన అతిశయో క్రి ఎంతమాత్రము 
లేదు. మన భారతచేశము పూర్యపు చౌన్నత్యములతో తులతూగవ లెనన్న (పతిగామమందును 
[గంథాలయములు నెలకొల్పి,తద్ద్యారా(పతిపౌరుని చేతను దేశ చరి తలను షతికలను విధిగా చదివేటట్టు 

చేయవలె ననెడి పంతులుగారి ఆశయము నెర వేరునట్టు పితిజిల్లాలోను జిల్లా_.తాలూకా గ్రంథాలయ 

సంఘములను వెంటనే స్థాపించి తదధ్ద్యారా గామ గంథాలయములను స్థ స్తావించునట్లుని రంతరకృపి. జరుప 

వలసినదని గ)ంభాలయోాద్యమాభనూను లందరిని ఫారించుచున్నాను. 'గృంథాలయోద్దారక 

శ్రీ/ అయ్యంకి వేంకటరమణయ్య పంతులుగారికి ఆయు రారోగ్య ఐశ్వర్యము లొసంగవలసినశనియు 

వారి ఆశీరాాదఫలితముగా పతిగా/మమునందు గంంథాలయములు నెలకొల్పుటకు గల శక్షిని 

వి వేకమును పిసాదించవలసినదనియు సర్వేశ్వరుని పార్థించు చున్నాను, 

శ్రీ చేగేశన సూరపరాజు _ 

(శ్రీరామ సుబ్బరాజేం దగంథాలయ కార్యదర్శి, పాందువ్య. 

rs కూ 

(12) తాల 



(శ్రీ అయ్యంకి వేంకటరమణయ్యగారి సన్మాన సంచిక 

స్ 

నూమి[తుడు 

ఉన్న గుణాలను" దాచడం, నేని గుణాల నాపాదించి శాఘించడం రండూ మా 
కోయి సమే = మేమెతిగిన వాటిలో నొన్నిటిని మాత)మే యిందు పిసావిస్తున్నాం. 

ఇతను గ)ంథాలయోాద్యమంలో బ్ర వేళించి. ఆంధ్ర దేశ ౫)ంథాలయసంఘం సాకించిన 
పీమ్మట్క,  తేదారభ్య మాకు ఒరిచయం = మాకు సన్నిహిత సంబంధం అంతగా శెక పోయినా = 
ఉ్ త్తరపుత్యు త్తరాల్కు పతికాసంబంధం, అప్పుడప్పుడు కలుసుకోవడం లేకపో లేదు 

రమణయ్యప తులులో మొదట ఉన్న సంభావగుణా శేవో అవే యిప్పుడూను, అయితే 
వయస్సుతో బాకు అవీ కూడా క )మాభివృద్ధిని పొందుతూనే యున్నాయి. ఎపుడూ విచారము 
నకు లొంగిపోవన్సి కలకలనవ్వుతూ ఉండే ఆ నవ్వు మొగము, ఆ చతురోక్సులు, ఆ కలిసి కట్టుతనం, 
ఆ వేమ, ఆ నిగర్భం, ఆ కార్యసా ధనోపా యాలు, ఆ నిర యత్యం, ఆ సొవాసళు"దార్యాలు 
గల ఆ వ్యక్తి యీ పంక్తులు వ్రాసేటప్పుడు వూ కళ్ళయెదుట ఉన్న సై ఉంది. ' 

ఇతను పెద్దస్థితి పరుడు గాకపోయినా, నిరంతర పరోపకారజీవి, పరుల ఆనందమె తన 
ఆనందం, ఎవలేది కావలెనని కోరినా ఎవరే సాహాయ్యమును వా౭భించిన్యా శ కికొలది, చేయ 
డమేగాని *శేదు” అశే కెండక్రాలు అతని నోటినుండి రావడం, మేము విన లేదు, అన్నదాన 
మంచే మవాప్రీతి, నిత్యము అతనిపంక్రిని ఎవరో యొకరు యుండితీరవలసినబే _ అతని భార్య 
అళిథి అభ్యాగతులు లేని దినము దుర్షినముగా తీలచేది అని చెప్పగా వింటిమి, ఇప్పు డితని కోడళ్ళకు గూడ ఈ వాసనే పట్టుకుంది. మహాక్కాగాంధి, మొదటిసారి బెజవాడ వచ్చినప్పుడు, మేము కూడ మా మితు)ని యింటనే బస. ఆ రోజులలో అతని యిల్లు చూచితీరాలి, అది యొక మహోాసత్రం, అయిపోయిం!, అతని భార్య నిజముగా అన్న పూర్తామనో బేవియే. ఆతలి మహానంద 
ముతో అకిథిసేవ బాగా చేసేత, ఉదయం లగాయతు, రాత్రి ఒంటిగంట 
వేసే విస్తళ్ళకు తీసే వి _స్తళ్ళకు తెరపియేలేదు. ఆరెండు, మూడురోజులూ స 
యుంది = ఎంత వ్యయ మైనడో ? 

య 

రెండుగంట వణుకును , 

౦తర ఎణ జరుగుతూనే 

పిసినారితనం అ=కే వమిటో బిప్పటివరకూ యితనికి తెలియదు. డబ్బును అెక్కచూూచి ఖర్చు పెట్టడం, అకతేనికి అలవాటు లేదు, అవసరమైన ఖర్చులు చేసుకుంటూ ముందుకు పోతూన్రండ డమే అభ్యాసం _ అట్లా అని దూబరా ఖర్చు వేసేవాడుకాడు, ఎంతమంది స్నేహితులువచ్చినా, బంధువులు వచ్చినా, అశితులు వచ్చినా, అన్నవస్త్రాల[క్రిందనే ఖర్చు _ వ్యయపరచే, పతీ పె సా, పరోపకారము కోసమే _ (పఠివానిని నిషివంలో స్నేహం చేస్తాడు, చేస్తాడేమిటి _ ఆ విగహోన్ని 
వాతి 



'మామితు) డు 

చూడ గానే |పరివానికి స్నేహం చేయవలెననే బుద్ది కలుగుతుంది _ మ్మితుడుగా ఉన్నవాడెవడును 

మళ్ళీవిడచి పెట్ట లేడు. అతనకి విరోధిఅంటూ ఎవడైన ఉంళే వాడు. స్వార్ధపరుడూ, నాస్పికుడూ,- చేశ 
(దోహి _ పరవంచకుడు అబియుండాలి, (పతివానీ [పేమలోను అతను కలిసిపోతూ ఉంటాడు, 

ఈసందర్భంలో మా కో పద్యం జ్ఞా జ్ఞాపకం వసోంది, 

తే! గీ! అభుమువలన మజుల్బు హితార్థకలితు 

జేయు గోష్కంబు డాచు బోపి.రీచు గుణము 

విడువ డాపన్ను లేవడి వేళ నిచ్చు 

మతు డీలక్షణమ్ము ల మెలగుచుండు » 

ఈ లతుణాలన్నీ మామిత్రునియందు గలవనియే మావిశ్యాసం, మా “వేంకటరమణ య్య 
యీ కారం తల పెట్టనా, మధ్య మధ్య విడిచిపెక్తు స నంభావం గలవాడుకాడు, ఎంతవటక చేసి ఫీ రాలని 

సంకల్పిసాడో, ఆంతవణకును చేసి నీరవలసిన'జే _ ఈ లోపున ని దపోడు. ధనవ్యయ మునకు వెనుక 

తీసే గుణం స్యభావములోనే లేదయ్యె _ శరీర శ్రమను లెక్క_జేస్కే దుర్చలుడుగాడు _ |పజాసేవ 
విషయములో ఎప్పుడూ ముందడుగు వేస్తునేయుంటాడు. 

ఆంధ చేశంలో, (గంశాలయములందు అభిరుచి కలగడానికి, శేనిచోట్ల నెంకొల్పడాసనికి, 

ఉన్నవాటిని పోపించడానికి, "దేశ పజలకు ఆస క్రిని నూతనో త్పాహమును గలిగించిన వాడు మన 

రమణయ్య అంక యెవరును అసూయ జెందరనోకుంటాను, గంథాలయము సేరుచెపికే యితను 
జ్ఞాపకము రాకపోడు, || గంథాలయోద్య మమే, రమణయ్య, రమణయ్య అంశేచే (గంథాలయోడ్యమం 

అని చెప్పాలి. 

వేంకటరమణయ్య చేవ, సజ్జన, సాధు, (బౌవ్మాణ, (ప్రియుకు, దీనజననే వాసకుడు, 
దేశా రాధకుడు, భాషా సేవకుడు. సత్క_విమ్మితుడు. సనాతన మతఠతాభిలామీ,, ఇట్లని, కాలానుసరణంబు 

లగు సంస్కారములు గోరువాడు కాక పోలేదు. అతనికిగల ఆ సిక్యతాబుద్దికి దివ్యజ్ఞాన సీవయేు 

నిదర్శనము. "రెండవది, భగనద్దీతా కృతిక రృృత్యము, 

అనంతశ కి పరుడు. ఆద్యంత శూన్స్యూడు, సర్వవ్యాపకుడు, సర్వనియంత యగు 

నా పరమాత్మ మా వేంకటరవాణయ్యకు సదొ ఆయు రారోగ్య భాగ్య ములను సత్యారో్య 

తాహాశ కిని దివ్వజ్లానమును |పసాదించును గాక! 
౧ ఫల 

కీమ్ తత్ సత్ 

శ్రీ పరావువాంస వాసుబేవానంద సరస్వతీ స్వామి 

ని. వనన SNES 



@ అయ్యంకి వేంకటరమణయ్యగారి సన్మాన సంచిక 
Aw 

పరిచయవాక్యములు 

లోక కల్యాణమును, దీన జన్ ద్దరణమును పరమావధి నిడుకొని యీశ్యరసేవయు, 

చేశ సేవయు (గంథాలయ సేవక రూపమున గడచిన ముప్పది సంవత్సరములనుండీ లేమ సర్వస్య 

మును ధారబోసి అంధ దేశమున (గంథాల యోద్యమము నింత అభ్యున్నత స్థితికి తె చ్చి తెలుగునాడికీ 

విజ్ఞానభికు పెట్టిన శ్రీ అయ్యంకి వేంకటరమణయ్య పంతులుగారి నెరుగని తెలుగు సోదరులుండరు, 

కర్ణ పార్మ్యములనుండి భుజములతో నెకసక్కెములాడుచూ యెక్కువ నెరసిన గుంగు 

రులవంటీ వారి తల వెంటుకేలును, జు*తీయ నిత్య శ్వేత న స్త్రథారణయు, మాసముల సందునుండి 

తొంగి తొంగిచూచు వారి చిజునవ్వుత్ గూడిన శీతలదృవ్టీగల గంభీరమగు ముఖమండలము 

తెలుగు (వారి) రీవిని పంతులు గారియొక్క- గొప్పతనమును, సౌజన్యమును, సభ్యతేను, గసుణసంప 

దను, పెద్దమనిమీతరహోను ధృవపరచుటతో నెవ్యరి నాకర్షింప కుండును ? 

నాడు 85.1087 తేదిన మూజేనుగులతో అశ్వ దళ ముతో (పశ్యేక మోటారు కారుల 

చారులతో వాహన భటాదు లరుదెంచుచుండ అసంఖ్యాశులగు (కేతక పకినిధులు జయ జయ 

ఛ్యానములతో ఇరువదియవ ఆంధ్ర మహాసభను ఫురవీధు లూశేగించునాడు. ఏచ్చిక సేవాదళ 

(పథానాధ్యకుడుగ నియమిత దుస్తుల ధారుశడై, శ్వేతాళ్యారూఢుడై ఆంధపకాకము చేబూనిన 

నాటి శ్రీవారి దృశ్యమును చూచిన ఆంధ సామా)జ్య లక్మీ నప్పుడే దిగ్గిగిషయా తెలో గెలుపొంది 

తెచ్చిన వీరపుంగవునివలె గన్పట్టిన ఏరి ఆం్మభాభీమానము నెవరు శంకింపగలరు? 

ఇరువడి సంవత్సరముల కాలమునుండి పీరి (ప్రజాచేనక కార్యము నేనెరుగుదును. నేను 
జస్టినువాదిని, వీరు జాతీయవాది. కాని రాజకీయ నంస్థబలో సాంఘిక సంస్థలలో సంస్కరణ 

భాగములలో, ఆం్మధసభలలో, హిందూసభలలో, సారస్యతసభలలో, పొరరత్సణ సభలలో, వివిధ 

విశ్యాగోషులలో, యువజన యుచతీజన్క చిత లేఖన వ్యాయామ, గాన, లలి తాక ళాదిలాకిక 

ఆధ్యాత్మిక ములగు నన్ని |పజాభ్యుదయములగు సంస్థలలో పంతులుగారి (పవేశము, చీవ్య ధన 

సహాయము, లేనివి లేవనిచెప్పుట, ఉ ల్పేశణము కాని యథార్భమునకు మూరముగాని కాదు, 

పంతులుగారు ఆం ధమహాసభ స్లాండింగు కమిటీ సభ్యులు, ఆం(ధరావ్ళ్ర హిందూ 
అ ప లు మహాసభ కార్యనిర్వావాక వర్ల సభ్యులు, ఆంధ ఆంగ ష్యతికా వ్యవస్థాపకులు, 
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పరిచయము 

ఐలే యిందు (పథధానసేవకభాగము |గంఖాలయ సేవ, ఇట్టి మహాకార్యముల నిర్వహించుట 

యందు నిమగ్నులై విశాంతిలేక పెక్కు పర్యాయములు తమ ఆరోగ్యమును కోలోవుటయు నే 

నెరుగుదును, 

గనుక నిన్ని విధముల నాంధులకు విజ్ఞాన భిత్స, పెట్టిన పంతులుగారి నీ ఘుుభసమయమున 

“| ంథాలయ విజ్ఞానసర్వస్వము”” యని చే మపూర్వక ముగ సంబోధించుటకు మురియని వా శివరుందు 

రని విజ పి చేయుచున్నాను, నమ స్తే, 
mi ౨ అని 

శ్రీ పెదపోలు నూర్యనా రాయణ 

| (ప్రథాన కార్యనర్శి, 

ఆంధ, రాష్ట్ర హీందూమహోసభ, 

పరిచయము 

నేను గంంథాలయోద్యమమున "'సీవచేయ నారంభించినది మొదలు (శ్రీయులే అయ్యంకి 
వేంకటరమణయ్య గారి పరిచయము గలదు. వారి పరిచయమునకు ముందు వారి గ)ంథశాలయోద్య మ 
వ్యాసములు, నిర్మాణపద్లతులు, కార్య విధానము నాకు మార్గదర్శక ముల య్యె ననుట సత్వదూరము 
గాదు. నే సీమన్నెపు పాంతములందు . గంంథాలయ స్రాపనజేయుచు గావించిన పిబోధముల 
గాంచి వీకును, ఆంధ్రగ)(ఛశాలయోద్యవా వితామహులగు బృవ్మా శ్రీ నూరి వేంకట నరసింవా 
శా స్త్రిగారుకు ఎంతయో సానుభూతి నెంంగించుచు పోత్సహించుచుండెకి వారు, కూకునూరు 

నందు నేను స్థావించిన శ్రీ దేశోద్ధారక ఆంధథాషానిలయ సర్వస్వము పరశురామవీకి కాగా 
వీ రుభయులు చేసిన గ్రొంధసహాయము మరుపునకు రానిది బేశీయుల సహాయార్థము విజ్ఞ పుల 
పృకటించిరి, చాలకాలము గంథాలయ సర్వస్యమను వత్సిక నుచితముగా నొసంగిరి, ఆంధ చేశ 
మున కేంద) గ)ంథాలయ సంఘమునకు ఏకధథాటి” 85 సంవత్సరములు కార్యదర్శిత్వము వహించి 

వీరే ఉద్యహవ్యా ప్రేకి జీవితమును ధారవోసిరి, ఇక నిజాంరాష్ట్రమాన అఆంధ)జన కేంద్ర సంఘమునకు 
శ్రీయుత మాడపాటి వానుముంతరావ్రుగాశే కార్యదర్శిగ నుండీ ఆంధ్యోద్యమ న్యా స్ర్తీకి పాటుబడిరి, 
ఇంతకాల మిటుల సంస్థల నడిపిన వారు లేరనవచ్చును, అందువలననే వారి సేవలు పూజసీయములై , 
వారి కార్యవిధానములు మార్ల దర్శక ములె, వారి యడుగుజూడలబ వురస్కరించుకొని ఈనాడు మన 

మెన్నె యో సంస్థలను తొనసాగించుళున్నారమనుట అలిశయో కి గాదు_ శ్రీ 'వేంకటరమణయ్యగారు 
కార్యళూరుడుగాని, వాగాడంబరుడు కాడు, సేవకుడుగా నుండనెంచునుగాని, నాయకుడని ఛాపిం 
చడు. కార్యనిర్యవాణమునం దాస క్తి జూపునేగానీ అగాసనాధిపత్యముల కాలించడు. ఏరి నిరాశం 
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బరమైన గ్రంథాలయ సేవ అఖిలభారత గం థాలయోద్యమ మునకు పట్టుకొమ్మయైనది. ప్రారంభ 

దశలో ఎందరో కవులు వీరి యాదరణవల్ల వేరు ప ప్రతివ్షల గడించిరి పందశెందరో ఉన్నత పదవుల 

నహించిరి, ఎంద లెందరివో అచ్చ త్రి తించుకొన లేని వారి గ్రంథముల ప్రక టించి సాయపడీరి. నిజ 

ముగా ఎక్కొ-డ గంంథాలయ మేర్చడిన, ఎక్కడ వారి ౧ కోత్సవమన్న ఆక్కడ వీకు పృత్యశ దేవుడు. 

గ)ంథాలయమూా ర్తి రి కాండవనించును, ఇట్టి సే సీ వాధుకరంధరుని, మన చేశమున గ)ంథాలయోద్య మె ము 

నకు మూలపవురువులైన శ్రీ చేంకటరమణయ్యగారిని సన్మానించుట, కృతళ్ఞ తాపూర్వగ ముగ 

సన్మాన సంపుటములను సమర్చంచుట చిరస్మరణీయ మును, చరిత్సాత్మ కముకు కాగణదు మా 

ప/యత్నములపట్ల అనేకవిధముల సహోయసానుభూతుల నొసంగి పోత ఎహించుచు వచ్చిన వీరి 

నీసందర్నమున మా సంస్థాన గంథాలయ సంస్థల పకన అభినందించుచున్నాాను, వీరి జీవిత 

కాలముననే ఆంధీ దేశమునకు “క్షే ద గ్రంథాలయ నిర్మాణమగునట్టు పర మేశ్యరు డనుగహించు 

గాక! 

పాల్వంచ గ సాహీత్యవి శారద, 

ఒనెజారి నీ కో వెం. రాలా నా, శర్మ 
1_టి, | (గ ఆంధ్ర వాబ్మయ సేవాసమితి కార్యదర్శి. 

గ అయాల జాకా పిస గ్రంథి ది బాపిస్లు 

"దేశీయ వస్తుపో) త్సాహపుకోజులు జప, కొందరు యువకులు (గానూలకు వెళ్ళ ఆ సంచే 

శాన్ని ర స్తూవచ్చారు. ఒకనాడు వీరు పెనుగ రట కాలువలో స్నానాలు చేసి ఒడ్డున నిలబడ్డారు. 

“మోరంతా మాగా)మానికి వచ్చినందుకు మాయువకులంతా మికు కృతజ్ఞా ౫, “ నునగామాల 

అభివృద్ధి క పనిచే యాలి అని నామనస్సు కొట్టుకుంటోంది అయబిలే, నాకు తగేనంత తరిఫీతు చేదుం 

చదువు మానుకొన్నాను. చేశపు స్థితిగతులను. గ)హించేడానికి మాకు తెలిసిన వుంచిపు స్తకాలు 

ఏవై నావుంకే చెప్పండి” అని అంటూ వీరి మొగాలవంక చూస్తూ నిలుచున్నాడు ఒకయువకుడుం 

ఈయనకు పదపోరు, పదిహేడు సంవత్సరాలకంకు హెచ్చు వుండవు. చెప్ప 
లేదు. కాని, నేవాభిలావతో వుబులుకుతూ వుంకినహృదయం ఆయనది. 

% 3 % * షు 

తగిన ఆకర్షణ యేమోా 

శెండుమూడు సంవత్సరాలు గడచినాయి, ఈయనసంగతి మళ్ళీ తెలియనే లేదు. ఒక 

రోజున బందరులోని కృష్ణాపత్రిక ఆఫీసు కీయువకుడే వచ్చి కృష్ణారావుగారి కెదురుగా కూరుచుండి 
“వైైనా వొళపతికను స్థాపించి దానిడ్యారా మనప్రజకు సేవచే మా లి అనివ్రంది, మాసహోయం, 
అభిమానం వ్రుం'కే యోాపికి సావాసిస్తాను. తరువాత మదయ” అని కృష్ణా రావుగారి జవాబుకు 

గాక 



గ్రంథాలయాల చాజక్రా దీ బాషిన్లు 

నిరీశీస్తూ వున్నాడు. ఈయనయెవరో కృష్ణారావుగారికి తెలియదు. పేరైనా విన శేదు. ఏమిచెప్పు 

తారో చూదాం అని మేవుంతా అనుకొంటూవుంకు “చూడండి అక్కడ కలకతాలో మోడరన్ 

రివ్యూ వుంది, ఇకథ-డ చెన్న పట్నంలో ఇండియన్ రిఫప్య్యూవుందిె, అవ తల అలపహోబోదులో హింను' 

స్థా౯ రివ్యూ వుంది. అలాగే మనతెలుగుళలో ఒక చక్కని మాసపతికను పాశటించే దానికై మిరు 

పాయల్ని స్తే బాగా వుంతుంది. అయితే యేదోలాభం వస్తుందనిగాని వేరువస్తుందనిగాని యిీపనిలో 

దిగవద్దు” అని కాసే పాగి “మాఅఫీసులో అచ్చు వేయించి యివ్యమంకే యిస్తాను, అయితే కొత్త 

టయిపులు, మంచికాగితం, బ్రౌకులు తెప్పించాలి, వాగోయగణవాళ్ళను ఆశ్రయించాలి”? ఆని మేము 

యెవరగు అనుకోని పద్దతిని జ బిచ్చారు, ఆంధ దేశంలో పేరు ప్రతివ్షలు సంపాదించుకొని 

బుప్పుడు వపా)ంతానికి వెళ్ళినా నగారా ధ్యనిలాగ చేరువినబడుతూ అక్క-డ _"పెకుమంటలోనూ 

యిక్కడ బందరులోనూ కనుపించిన యునకుడే మన అయ్యంకి వేంకటరమణయ్య గారు. 

3 స్వ స స్తో % 

పతి)కకు కాపలసిన సామ్మగి యావత్తూ చ్చింది, గొడుగు కేటలో కాబోలు (ల్యే 

కంగా కార్యస్థానాన్ని నెలకొల్పారు, మంగిపూడీ వారు, రాయపోలువారు, గాడిచర్ల వారు, మొద 

లయిన హేమాహేమోలను రవి పంచారు రమణ య్యగారు, కొ మరాంజు లతయ్మణరావుగారు పానుగంటి 

రామా రాయణంగారుు మొక్క-వాటి నుబ్బారాయుడుగారు "మొదలమబిన సుష్యసిద్ధ కేఖకుల త్రో డా 

టును కూడా సంపాదింజారు, రోజూ దర్బారు లే “పమిడీ” *పకోడీ లే. కొ త్తమెరుగులతో విద్యాధి 

కుల వ్యాసాలతో కృప్లా'రావుగారి చిన్న వ్యాఖ్యలతో ॥ నెల్లూరుఆవుల చి ల్తరువులతో “ఆం ధభారతి” 

బయలు దేరింది. ఆంధపతి)కల్లో యిది కొ) త్తదారిని తొక్కటమేకాదు. ప్రముఖుల చృష్టిని 

ఆకర్షి ంచిండి, విద్యావంతుల అభీమానానిన్ని భాపాభిమానుబగు శ్రీ శ్రీ వీఠాపురం మహాోారాజూ 

వారి ఆదరాన్ని సంపాదించింది. ఒక వెలుగు వెలిగింది. 

% 2 % % % 

ఆరోజుల్లో దేశహి తె కాభిలాషులగు యువకులకు పిశేశలింగం పంతులుగారె వఏతంతూ 

ద్యాహోద్యవుం వేంకటరత్నం నాయుడుగారి (బ్రహ్మసమాజోద్యమం, బేడెన్ పవల్గారి చాయి 
స్క-వుటు వుద్యమం, బరోడావారి (గంథాలయోద్యమం, పేటికిమించి ఉద్యమా లేఏ లేవు పనిచేయడా 

సికి అయ్యంకి వారికన్ను బాలభటోద్యమంవికాద పడింది, అంధ్ర దేశానికి కమ్మిమనరో, డిప్యూటీ 

కమ్మివనరో, జ్ఞాపకం లేదు. మెడకు బిగులు వ్రేలాడవేసుకొని కాశ్రీయూనీఫారంధరించి గయిలు 
బండిలో యెశ్కేాటప్పుడు, దిగేటప్పుడు, స్కావుటుల సలూటు పుచ్చికొనేరోజుల్లో అయ్యంకివారి ఠీవి, 
దర్పం నిళలారు నడక్క దండును నడివిం చేశ కి దీఠుగల శునస్సు _ ఏటినిజూచి హర్షీ పనివారు లేరు, 

* “పయిడి” ఆనునతడు బందరులో ఆకోజులలో బాగా ప్రసిద్ధికెక్కిన పకోడీలు తయారుబేసే వర్తకుడు, 

లాగ్ 



శ్రీ అయ్యంకి వేంకటరమణయ్యగారి సన్మాన సంచిక 

ఆ వెద్దకొంగల, అడవుల, నదుల, దగ్గర తమ దండుతో మకాంవేసి అగ్నీ హోతా్రాలురగిల్చి, ప్రత్యే 
కపు అగపులు వేయించి కవాతు చేయిస్తూవుంటే కిక వు(బేకం, వృతా వాం, ఆపుకోజాలని 

సంళోమం, వెల్పగిలి కళ ఛీక్సు టు అయ్యంకి 2 అని హెచ్చరించటం సామాన్యము ింది, దర్పంగా 

కనివించటంలో, డీకుతో పనిచేయటంలో, మెషరికిన్ని మన ఆంధభటులు తీషిపోంనే కీ ర్తి మోగి 

పోయింది అంతటాను. చివరకు శేజె౯పవల్ గారు బాలభోట సమూహోన్ని పరీశ్నీస్తూ “జేశరతుణకు 
(పజాసేవకు శిక్షణ పొందుతూవున్న భావిప్రవర్లం నమా వీరంకా' అని అయ్యంకివారి నాయక 
త్యాన్ని, మనజాెలుర నేర్పరిళనాన్ని (పశంసించారు. కాకినాడలో జరిగిన దేశీయ నుహాసభయందు 
వీరిసవ ఫలించింది. 

సు స ఫో x 
ఆరోజుల్లో యెక్క_డ పట్టినా “బరోడా_భాండా గారోద్యమం”' అసే మాటలే ఈ వుద్య 

మంలో అయ్యంకి వేంకటరమణయ్య, నూరి నరసింవాశాొసి, గోపరాజు (బహ్మోనందం, వేలమూరి 
గోపాలకృష్ణయ్యగార్తు, 46 దుష్టచతుష్టయం ” అనే బిరుదును సంపాదించుకళొన్నా వేంకటరమ 
ఇయ్యగాగ! ఆంధ చేశ భాండాగారోద్యమకృపి.లో 6 జూక్షా దీ బాషను ౫ స్థానాన్ని యివ్యాల్సి 
వుంటుంది. ఊరూర తిరిగాడు. సభలుచే కొడు. పలికద్వారా తనసం దేశాన్ని చాటాడు. బేశము- తీటా 
పుస్తకాలను చిమ్మివేసాడు. కుగ్రామాల్లో వు స్తక నిలయాలను బెట్టించాడు, అందుబాటులో లేని 
పల్లెలకు పు స్త ఇ లను పెస్టైలలో పెట్టించి సంచారం':చేయించాడు. ఇంతేనా ? రావణుడు భూమిని 
చాపనుచుట్టినట్టు * యీదుష్టు చతుష్టయం ” (గామజీవనంయొక్క- ఆయువుపట్టను పుస్త? ఛభాంజా 
గార మందిరాల్లోకి లాకొ-ని వస్తామని భగీరథ |పయత్నం చేశారు, 

% భా స్త స్తు సు 
ఉత్సాహపూరితుడై న వేంకటరమణయ్యగారి నిరంతరకృషి.ని, సేవను, దేశం మరువ శేదు. 

ఆదరణచూపుతూ వచ్చింది, వెల్పింగుడన్ పభువుయొక్క ఆదరణకు ప్యాలమై చెన్నపట్నంలో జరిగిన 
అఖిలభారత (గంథశాలయోద్యమ వుహాసభలో వేంక టరమణయ్యగారి కృపి.కి హర్షి స్తూ రిక బంగా 
రవు పతకంతో బహూకరించవలసిందని అమెరికానుంచి కొత్తగా దిగిన నేను ప్రతిపాదించిన పుడు 
“ అయ్యంకివారి చిన్నవాడు ” [కొత్తగా అ త్తవారింటికి వెళ్ళే ఆడుపిల్లలాగ 'వెక్కి_వెక్కి- యీడ్చిన 
రంగం యిప్పటికిన్ని నా మరువుకు రాలేదు. వదో గారవపూర్యకంా చేసే సన్మానానికి యిక్కడ 
అయ్యంకివారు కన్నీరుకారి స్టే అక్కడ ఆంధకృష్ణా పలి) కాధిపతుల సన్మానసందర్భలో ను, పసి న్డ్ 
లగు న్యాపతి నుబ్బారావు పంతులుగారు కన్నీరు నింపారు, అయినా, టంగుటూరి ప్రకాశం పంతులం 
గారి పుణ్యాన నేను సూచించిన బంగారవు గుదిబండకు బదులు ఆంధ్రగ )ంథాలయ 'పెస్పును 
తగిలించారు, వేంకట రమణయ్యగారు ేళానికి తమ "సేవను సమర్పి సే వారికి అంధిగుంథధాలయయ 
'పస్పును సమర్పించింది చేశం, 

క్త స్లో ప % ఫ్లో 



గింఖాలయాల జాకా ది. బాప్టిస్టు 

వేంకట రమణయ్యగారు మొదటినుంచిన్నీ “మన గ్రామస్థుల జ్ఞానాన్ని వృద్ధి చేయటం 

యెట్లా [0 అనే ఛ్యాసతో కొట్టుకున్నవ్య కి. “ఆంధ్రభారతి ఆయనలో బయలుదేరిన తీవ) మైన 

చేడిని తగ్గింపలేక పోయింది, చాలభటోద్యమం చాహుళ్య పైన వారి వుత్సాహోన్ని తృ వ్రిపరచ లేక 

పోయింది, ఇంతలో బరోడావారి గ)ంశాలయోద మం సజీవివృతుంలాగ యెదురుపడ్డ ది, అప్పటికీ 

యిప్పటికీ గ )ంథాలయోద్యమం నాలుకక్యూ చేతికి పని కల్పించటమేశాదు. ఆయన పకృతికిన్నీ, 

సేవాభిలాషకున్నూ, గ్రామాద్ధరణకున్నూ అనుకూలమైన రంగాన్ని సమకూర్చింది, బెజవాశలోని 

రామమోహన గ)ంథాలయం న్య్యూయార్కు-లోని స్వాతంత్య్రజ్యోతిలాగ వేంకట రమణయ్యగారి 

కృషిని సేవను వేలుపెట్టి మనేశేకొదు, మన తరువాలి వారికిన్నీ చూపుతూ వుంటుంది, 

న % % త % 

అయ్యంకి వారు సంపన్న గృహస్థ ం వ్యవహ ర్త దూపషించినా నవ్వు తౌడు, భూపి.౦చినా 

నవ్వు తౌడు. అతివయాన్ని యెరుగని కార్యో త్సాహిం మితసంభాప్.. జ్ఞానమాంబతో కానీయ డి 

సోమనాధరావుతో కానీయండి, చయనులుతో కానీయండి, పాకయాజీతో కానీయండ్కి యెవ 

శె నాసర్కే వఅభిపా9యాలు కలవారిశోనై నాసశే; కలిసి, మెలసి, చనువుగా, కులాసాగా, వ్యవహ 

రింపగల సమరసుడు, స్నేహితుడు, ఆ పుడు, 

ఆవటపల్లి నారాయణరావు. 

పుర హోతముడు 
జాన్ = 

శాక శ్రీరామ పభువర్యు పావనసుచా రి తా౭మృతాంబు న్మనం 
Wy 
జోరం జింతనచేసి పాడుచు తదీయాణచారధర్మంబు లిం 

పార న్నేరిచి సంచరింప గడు ధన్యార్ముల్పదే! పూరువ్వుల్ 
$0౧ 

వారిన్మెచ్చవె ముజ్జగంబులు? నుర ల్యర్థింపశే నూనముల్?. క్షే 

న! కరుణార సా౭వ్యుత స్ఫురతలోచనము లే | 

వుండరీకములను బోలి వెలయు 

నిరతపసన్నసన్ని పీ తాననం బె రా 

కాచంద)ముండలభునత మించు 

మహిత న్యార్గ ౮" గ మాన్యవ రనమె స 

త్క-_విజన వాగ్గ త్యుగరిను గాంచు 

(13) 
ర్ల 



(శ్రీ అయ్యంకి చేంకటరమణయ్యగారి సన్మాన సంచిక 

పరసతీసోదర భావోన్నత ల్యే 
పురుషవమోహనవనా ర్తి వరలంజే యు 

లలితదయాసత్య శలికజీవనమె స 

రజన సా (థాతృత్వపటిమ నెజిపు 

బహిరంతరస్థిత పావన శీల మే 

సాధుమానవలోకనన్ను తి గను 

డీనజనావన దీవయే యిహాపర 

ఇాళ్యతసు ఖఫాగ్యస సరణి జూపు 
నిశితాంతరాత్మ సునిక్చ్ తాజ్ఞాను స సం 

చరణ మే భవము క్తిసాధన మగు 

గీ నివ్స-పటవృ త్తి, యి౦ది)య నియతళ క్రి, 
దైవగురుభ క్రి, వేదో కృ ధర్మర కి 

గలుగు కుద్దుండు ధిరుండు లలికక్తీ ర్తి 
కాదె? కోసలకన్య శా గర్భవార్థి, 

గీ! చందు డైయొప్పు శ్రీరామచందిమూ రి 
వలెనె శాశ్య్వతనుూ ర్తియె వరలునతడె 
పూూరుపో త్తమ విఖ్యాతి బొడలు సతథె 

యఖలభూతహితుండు నై యలరునతడె ॥ 

గీ లోకమెవ్యాని గాంచి భయాకులతను 
గనదొ, 5 యెవ్వడులోకము గాంచి ఛీతి 

నందడో; యెప్పుడును దృవ్రు డగునెవండొ, 
యతడెపో సర్వలోకస్తుతార్లు డగును, 

గీ! అటి సుగుణ గరివ్వుడై నటి పురువు 
లు Sa= లు 

వగుడు కృలినాయకుండౌెట వల్మికోద న్ 
వుని పురాకృత ఫఘనత5క పుణ్యపాక 

గరిమనేకాజె ! యొరులకు గలుగు సైటులు? 



తో 

గీ] మహీత నవరస సాహిత్య మధురగరిమ 

విమల గానసుథాంభోధి వీచికలను 

గలిపి జగదీశు మదిలోన నిలికి కొలిచి 

సచ్చిడానంద మగ్నుడౌ జనుడె ఘనుడు, 

చ॥ తన కులధర్మ పద్ధతి యుదార మనస్థితి సాధుసత్క్బృతిం 

దన వరజాతి నిద్యయు సదా తన భావనుజోచు దీతీయుక్ 

ఘనతర చేశభ కృియును గల్లి మెలంగుచు దీనసజ్ఞనా 

వనరతి నొప్పు నప్పురుషు నర్యుడె సార్థక జను డారయక 

. 'చ। పరసతి గాంచి తల్లి యని భావనసేయుట, ధర్మసూత్ముముం, 

గురుతర సత్యదీకయు, నకుంఠిత భఖూతపితానుర కియుక్, 

వరలి యసూయ లీక, మృదుభానముచే జరియించు ధీరుడా 

పురుషుడు రామచందు) సరి బోలడె కీ.ర్తికుభంబు గాంచజే ? 

చ॥ దయయు బుశంబు శెచమును దామది నెన్ననివా కొనకు నా 

గయ దరి పిండదానములు గ)ంథ సమితుణ భోగభాగ్యముల్ 

నయతర వేదశాస్త్ర పఠనంబును చక్కరపోత పల్కు ల, 

న్నియు వృధయకొను గాదె ధరణిన్ వెజమెచ్చులు మేలు చజేందునే? 

గీ॥ చెవికి చేదైన హితమును చేరిచెప్పు 

డుసు, లేమి వేళలనై న విడకగొలుచు, 

తనకు లాభంబు నుం తెన తీలపకుండు, 

నాపదల సాయమునరించు నశజె హితుడు! 

శజభయి త్రీ నుణ్కి 

గుడిపూడి ఇందుమతీచదేవి. 

రుషో తముడు 



(శ్రీ అయ్యంకి వేంకటరమణయ్యగారి సన్మాన సంచిక 

(గ ంథాలయోద్దా రక 

శ్రిఅయ్యంకి వేంకటరమణ య్య గారు 

అది నడివానాకాలం. ఆయీకు కాలానికి అతివృష్టి దోవంకూడా పట్టినట్లు జ్ఞాపకం: 

ఆ యింటిగూది కాకి యీ యింటిమోద వాలకుండా వానలు కురుసూంజేవి. ఒకనాటి సాయం, తం 

ఆకస్మికంగా కొండ దట్టంగా మొయిలు కట్టి, కళ్ళు మిరుమిట్లు కొలికి వేటట్టు మెరుపులు మెరుస్తూ, 

గుండెలు త తల్పడి శ్రేటట్టు " మేఘాలు గర్దిన్తూ, కొండ చిల్లులు "పడినట్లు వాన కురియ కం (పారంభిం 

చింది. అంతలో గాలి (పభంజనరూపం దాల్చి చెట్టు చేమలనూ, ఇళ్ళకప్పులనూ ఊపడం మొదలు 

పెట్టింది. ఈ స్టితిని గమనించి మా పంతుళ్ళు బడి 'వదలిపెటి ట్టి యెనళ్ళ యిళ్ళకు వాళ్లను జాగ త్తగా 

పోమ్మన్నారు నియమిత కాలానికి ముందుగా మమ్మల్ని 1 బడి ఖైదునుండి విడుదల చేయడం చేత 
సంతోవం పట్టజాలక , గావు కేకలు “వేస సుకుంటూ, ఈలలు 'కొట్టుపంటూ, తడినివో తా మనే 

యోచనకూడా లేకుండా పలకలను, పు స్తకాల బొత్తులను తలమోాద "బట్టుకొని వీధుల వెంట పారు 

తూన్న వాననీటికాలువలను దున్నుకంటూ ఇళ్ళముఖం పట్టాము, ఎర్గ వాన కురిసినొ ఎలాగో 

ఊల్లోవిల్లలం యిళ్లు _ చేరగలుగుతాం. ఇంక పొరుగూళ్లనుండ్ వస్తూ, చదువుకొని పో తూండే 

వాళ్లైగలేమిటి 2“ మా బడికి ల్లలలో ఎవరికీ న్నీ హానుబంధం గల పొరుణూళ్ల పిల్లలను వారు తెమ 

యిండ్లకు తీసుకొని వెళ్లారు, 

పచ్చని సలాకువంటి శరీరం, తలమిది నుండీ ఏచ్చుపొడుగునా వేలాడుతూండే జడ, 

చేతులకు బల్లమురుగులు, కురంగ శాబకములాగున అమా ౫కపు బెదురు చూఫులు, బెడియము, 

మితభ్ధాషణము ఆ ముఖలతుణం, నడక, నడవడిక చూస్తే అతి గారాబ-ళో పెంచబడుతూన్న 
ఒక్ యదో్యోగస్థుని ముద్దుబిడ్డ డని వానిని చూచిన పొతివారూ గహిస్తారు, 

“బో, రమణయ్యా ! ఈ గాలివానలో మి. ఊరెల్లాగున వెళ్లగలవుః చీక టికూడా దట్ట 

మవతూన్న ది. ఈరాతి) మాయింట్లో తిని పండుకొని లేపు? పొద్దున్నే మీాయింటేికి వెళ్లవచ్చును” 

అన్నాను. రాక విధి లేక నాతోవచ్చినా; వానిదృష్టి, మనస్సు మాత్రం వానిఅమ్మమిద, నాన్న విాద 
ఉండటంచేతను, . ఆతడు తీనతల్లిదం డులకు ఒక్కడే ముద్దుబిడ్డ డవడంవల్ల, అమ్మ అన్నంకలివి తినిపి 

స్తూంకే. మార్తాంచేస్తూ,ఇటు అటు గంతులు వేనూ + చిక్కులు చెడుతూండడమునకు అలవాటుపడిన 

వా డవశంచేతనూ, సేలాగ్గో కసి నాట్టుగ లిని చేచ్చేసరికి (6 మాఅమ్మ మిద్దెలో పక్క వేసింది, మన 

మిద్దరం ఆమంచంమోద కబుర్లు చెప్పుకుంటూ పడుకుందాం * అన్నాను, అప్పటి కింగా ఆకాశం 
దట్టముగా మబ్బుకప్పీ యుండశమువ ల్ల చీకటి మరింత గాఢమైంది. ఆ నిశీథంలోనుండి, వింతవింత 

రరిగులతో మెరుపులు మెరుస్తూ ,ఆ వెంటనే ఫెళ ఫెళమంటూఉరుములు ఉరుముతూ, వానఆ ప్వడప్పుడు 
ఆగుత్క్యూ సాగుతూ జల్లుల క్రింద పడుతూనే యుంది,గాలియెణక్క- తీవతమాత)ంకొంతకరకు తగ్గింది. 

౧౭6 



గరింథాలయోద్దారక (శ్రీ అయ్యంకి వేంకటరమణయ్య గారు 

అన్నం తినరు, నిద్రపోరు ' 

అట్టి వీభత్ససమయంలో ముగ్గురు బంటోతులు, రెండు లాంకర్షు పట్టుకొని తాటి 

యాకుల నొడుగులతో సహో అచ్బాయిగొరిని “వెదుక్కుంటూ వమూాఎింటికి రాగ? వాళ్ల ను చూసే 
సరికి మూ రమణయ్య ముఖంలో వికాసమూ, నాకు ఆశొభంగమూ ఒకేసారి క లిగాయి. “ఈగాలి 

వానలో అయ్యగారు, అమ్మగారు అబ్బాయిగారెక్కడ నున్నారో, వమైనారో; యని తల్లడిల్లి 
'పోతూన్నారు తక్షణం నిడదవోలు నావ తీసుకుని వెళ్ళి, చానిమోద మిమ్మలిని తీసుకొని 'కమ్ము 
న్నారు, సెట్టిషే వేటనుండి వక్క-డివరకూ కాలవగట్టు పొడుగునా దారికి అడ్డంగా పెద్దషె పెద్ద నిద్భ౫ నేరు 

చెట్లు గాలివానకు విరిగి పడియుండడంచేత, ఆతో వను వెళ్ళ డానికీ వీలు లేక నావను తోసు 
వచ్చాం, మిమ్మ లీని వెంటనే తీనుకొని వెళ్ళి వారిక్ లే యెదుట ఓ "పెట్టి లేనేగాని వారు అన్నం ణి 

నిదిపోరు, నీలాటి శేవులో నావను నిలకట్టి వచ్చాం, "బయలు చేరండి. వెడదాం * అన్నారు, 

నవాభిలాషికి అవకాశాలు 

వాళ్లు అ స్న బే తడవుగా అతి అతుగతతో వాళ్ళకంయె ముందుగానే చారితీశొడు, ఇప్ప 

కి దాదాపుగా నల భె రెండు నలభెమూడు సంవత్సరాల క్రిందట వేంక టరమణయ్య తం డిగారు 

నిడదవోలుకు మైలున్నరదశారంలో నున్న స్పెట్టిపట పి, డబ్దీయు, డి, డిపార్టుమెంటాలో డెల్లా 

సూపశెంటుండెంటుగా నున్నకాలంలో అనాటిరా(తి అంగరతుకులుగా వచ్చిన బంటటోతుల సహో 

యంతో మెలున్నర దూరంలోనున్న [గామానికి చేర్చబడిన బాలుడే; తరునాత, కొన్ని యేండ్ల కిందట 
కృవ్ల పొంగి, వరదలు వచ్చి, ఆవలియొడ్డుననున్న గ్రామాలు కొట్టుకొనిపోయి వేలకొలది. ప్రజలు 

“నిరాహారులు, నిరాశ)యులు అయయ న్న సమయంలో కర్కపీరుడ , నిర్భయంగా తేన ఐచ్చికభ ట 
దళంతో గూడ పడవలమిాద నది ను త్తరించుకొని, ఆదురదృష్టవంతులకు అన్నవస్తా)దులను తీసుకొని 
వెళ్ళి రశ్నీస్తూ, అసంఖ్యాకులను పొణాపాయమునుండి శూపాడుతూ మహోతల్భృష్టమైన సేవ 

చేయగలిగాడు, ఆరోజులలో ఆంధ)ిసత్రికా కార్యస్థానము ఐ"రు పంపించిన ప్రత్యేక వి లేఖరి 
(శ్రీ గంటి నరసింవాంగారు అనుకుంటాను) కృవ్ణవరదలవల్ల అక్కడి గా)మాదుల వారికి సంభవీం 

చిన వృాదయవిదారణకరము లై న కష్టనష్టాలనొ, ఆ సందర్భంలో దురదృష్టవంతులగు ఆప్ర)జలకు 
తన అనుచరవర్హంతో శ్ర వేంకట ర మణియ గారు చేస్తూన్న నిరుపమానమగు, అమూాల్య ముగు, 

అకలంకమగు 'సేవను ఏరోజు కారోజు వివరములతో పూసగుచ్చినట్లు వర్తిస్తూన్న విమయాలను 
చదువుతూన్న ప్పుడు సేవాభీలాసియ'స మానవునికి జీవితకాలంలో నెట్టి యెట్టి సేపావకాకాలు 

కలుగుతూంటా యో, ఎట్టి పరిణా మావస్థలు సంభవమవుతూంటా యో ఆశ్చర్యం కలుగుతూండేది, 

నది నాయకుడు 

జీవనప) వాహాంయొక్క_ , జలపివావాంయొక్క- ఉత్పత్తి గమన, గమ్యస్థానాలు వీచి 

తంగా ఉంటూంటాయి, శెండింటి గమనిక ఒకేవిధంగా నుండడమువల్ల నే అనుకుంటోను జలానికి 

ag? 



(శ్రీ అయ్యంకి వేంకటరమణయ్యగారి సన్మాన సంచిక 

జీవనం అనేపీేరుకూడా కలిగింది, నది పుట్టినచోట నామమాత్రంగా బయలు చేరుతూ, రానురాను 

నడుమనడుమ ఉపనదులు దానితో కలుస్తూండడమువల్ల ఒక మహోనదిగా సరిణమిస్తూన్నశ్తే, 
మానవుని జీవితముకూడా ఒక యు దేశంతో ఒక అర్ధంతో పొరంభమవుతూ, కాలానుగుణ్యంగా 
పఫొందుతూండు ఉత్సావాపో)త్సాహాలను, సాథనవిధానా౬ ను, సంఘట్టనలను బట్టి పూర్ణ త్యం 

పొందడానికి అవకాశం కలుగుతూంటుంది, పిపంచంలో నుత్సన్నముల య్యే మహోద్యమౌాల 

చరిత)లను మనం పరెశ్లీలిస్తూంశే ఈవిధంగానే కనబడుతూంటుంది, ఒకవ్య క్రీమెదడులోనుండి 

బయలుచేరుతూండే మహదు దేశ ము"లీ ఆవిషయపవి(తతను, ఉప యోగమునుబట్టి చేశవా ప్తము లే 

గాక విశ్యవ్యా ప్పములగు మహోద్యమూాలుగా పరిఢవిల్లుతూంటాయి, ఎక్కడనో నమార రాష్ట్ర 
ములలోని కొండచరియలలోనో పుట్టుతూండే కువ్క_జలపవావాములు గతానుగతికముగా మహో 
నదులుగా పరిణమించి, పరివ్యా ప్తములై న ప్రంతీయరాష్ట్రాలలోనికి కూడా ప్రవహిస్తూ, తమ 
తోయములను ఊసరతేతా)లలోనికి కూడా పంపీ వాటిని సస్వ శ్వా ములములగు దివగెకీ దారములు 

గాను ఫలపూప్పుభరితములగు మహోద్యానవనములుగాను మార్చి వేస్తూండడము మనము 

గమనిస్తూనే యున్నాము, అదేవిధంగా ఒక యు త్రమపురుషుని ఊహాపిపంచంలో పిభవించే 

మహదుద్దేశా లే బహుజనామోదమును పొందుతూ. విశ్వ న్యా ప్తములగు మహోద్యమా లుగా 

వూరి, లోకకల్యాణమునకు కారణభూతము లవుతూంటాయి, |పపంచంలో ప్రచలితము లయ్యే మత, 
సాంఘిక, రాజకీయ, వై జ్ఞానిక ఉద్యమాల కొన్నిటికీ మూలపురువు జెవండో యొకడు వుంటూనే 
వుంటాడు, ఇందుకు నిదర్శనంగా మన భారత జేళశంలో నుత్పన్నము లైన (పజామోాదము బిడసీన 

యుడ్యమాలలో (పథానమైనోదిగ | గంఛాలయోద్య ముమును, దానికి (పథాన పురువ్వునిగ వేంకట 

రమణయ్యను (పమా ఇములుగా తీసుకోవచ్చును వేంకటరమణయ్య కళ్ళు తెంచి, కార్య వ్మేతంలో 
కాలు పెశ్తుటప్పటికి మన దేశంలో నక్కడక్కడ కొందరువ్యక్తులు స్వతంత్రంగా సకృతుగా [గంథా 
లయలను నెలకొల్పిన నెలళొల్పీయుండవచ్చును, కాని దానికొక యుద్యమ స రూపాన్ని కల్పించి 

స్వరాజ్య, స్వతంతో)ద్యమాలవ లెనే దీనికొక స్వతంత)మగు |పజోద్యమంగా జేయగలిగినళ క్రి, సమ 
రత, ఉత్సాహము, పూనిక ఈతనిలో అంత ర్రితేములై యుండి సాధింపగలిగాడు గనుకనే. ఆంధ) 
దేశనాయక కేణిలో | ప్రధానగొరవ స్థానమును పొంది, చేశమునందలి మహోద్యమములలోని 
యొక యుద్యమమునకు ప్రధానపురువుడుగ బరిగణింపబడుతూ న్నాడు, | 

సిద హసనుడు,. 
అననే 

ఒక మహాకావ్యంలోని ఉపాఖ్యానాలవలె వేంకటరమణయ చేపట్టిన యుద్నమాలలో 
(గంథాలఆోద్య మము (పాముఖ్యం వహీం చినప్పటిక్సీ; కాలళభట, ప్రక ఎలిచికిత్స్క డివ్వజానసమాజ 
పత్రికా సంపాదకత్యములు జాడ ఉపాంగములుగా నుండి ఈతని నాయశతంమును అంగీకరించి 
యాతేనివల్ల సహాయ సంపత్తులను పొందాయని మనమంగీకరింపక తప్పదు, 

౧0౦6 



« . గంథాలయోగ్ధారక (శ్రీ అయ్యంకి వేంకటరమణయ్య గారు 

ఆంధ చేశ గ)ంథాలయ చరిత) వేంకటర మణయ్య జీవిత చరిత) యని నిర్వచించడంలో 
నతిశ యో క్రి యెంతమాతిం లేచు అరవిందంలోని మృదు త్యాన్ని, చెలుగులోని కేజస్సు నూ, 
జీవంలోని చైతన్యాన్ని వలాగున చేను జేయ వేమా, వేంకటరమణయ్య జీవిత చరిత)నుండి [గంథా 
లయోద్యమచరగి తను వేరుపరుపశేము, ఇంతటి నిశాలవ్యా ప్తములగు అఖిలభారత, ఆంధచేశ 
(గంథాల యోద్యమాలకు మూలపురుషముణ, నాయకుడు, శకక ర యెవ్యరని మనం నిప్పకుపాత 
బుద్ధితో యోచి స్తే మందహాసవదనంతో, మంజుల భావణంతో,  మహితమగు సే వాభిరతితో, 
మహానీయసంకల్స సాధనవిధానాలతో ; జాగ్భుతియంవనొ, నిదావస్థయంమా మన కండ్ల యెదుట 
ప్రత్యత మ య్యేవ్య క్తి వేంకటరమణయ్య గాక మ రెవ్యరుః ఆతడు సిద్ధహస్తుడు, స్థిరసంక ల్పుడూనూ, 
అతడు తలపెట్టిన గ)ంథాలరొరాద్యమమునం దాతడు కార విర్వహణమునకు గడంగగానే కీ॥ త్వ 
సూరి నరసింహశాస్త్రి, శీ మారేపల్లి రామచంద్రశాస్త్రి, శీ) గాడిచర్ల హారిసర్యో త్తమరావు, 
ఫ్రీ అయ్య దేవర కాళేశ్వరరావు, శీ గోపరాజు బ)హ్మానందం మొదలై న సేవాపరాయణు లనేకులు 
ఈ యుద్యమంవల్ఫ ఆకర్షి ౦పబడడ మే కాకుండా, వేంకటరమణయకు సహాకారులుగా నుండి ద్విగుణీ 
కృతో త్సాహముతో పనిచేయుటకు పూనుకున్నారు, వీరివలెనే ఆంధ్ర) చేశములోని, నాగరికులలోని, 
(గామోయు౪లోని ఉత్సాహవంతులగు యువకు లనేకులు బయలు బేరి మత సాంఘీక రాజకీయ పత 
ఖేదాంను మరచి, ఈ యుద్యమంలో పివేశి.చి, పాల్లైలలోను పట్టణములలోనూ గ)ంథాంయా 
లను పశనమందిరాలను నెలకొల్ప దొడగారు ఈయుద్యమఫలితంగా నిక్క-డెక్క_డ గ)ంథాల నరాలు 
నెలకొొల్పబడాయో; అక్క డక్కడ మన గృంథాలయోగద్ధారకుని సిద్ధ హస్తము మంగళాశీర్యచన (3 
ముతో నాొపబడుతూంటుంది, 

ఆతడు కర్మ్కవీరుడు ___ వేంకటరమణయ్య తన యుద్యమ సాధనలో ఆగర్భక్లీ) మంతుడు, 
సుకుమూగి అయినప్పటికీ ఆహారనిదాాదులను పాటింపక, సుఖము నవేశీంపక ఒకొక ప్పుడు మండు 
వేసవిలోనూ, మరియొక ప్పుడు హోరున కురుస్తూండే వర్గ పాతములోనూ ఉత్సాహవంతులగు యువ 
కలను వెంటపెట్టుళొని యేళ్ళవు, పోళ్ళన్యు ఫుంతలను, పొంతేలను దాటుతూ గ)ంథా 'య 
యాతలను సాగిస్తూ, తన అనుచరులకు ఖెర్య సైర్యాలను కలిగిస్తూ, కార్యసాధకులుగా జేస్తూ, 
మారు మూలలలోగూడ నెన్ని రరా (గంథాలయాలను నిలకొల్పగలిగాడు, అతని సంచార కార్య 
(క్రమంలో వాదచారియై నడుస్తూన్న ప్పుడు అడుగులో నొక (పఒలమగు నిశయ ము, మనస్సునందు 
దృఢమె. విశ్వాసము, ముఖంలో ఆకలంక మగు కార్యో త్సావాము ద్యోతక ము లౌతూూ, తోడి వారికి 
నూతనోత్సాహమును కల్పిస్తూ కార్యోన్కుఖులుగా మార్చి టేస్తూండును. 

ఆతడు జగత్కుుటుంబి ___ లోకంలో (పతివ్యక్షి సీ తాను చేపట్టిన యుద్య హోలనుబట్టి 

ఆతని మనఃప్రవృత్తులను తెలుసుకోగలుగుతాం. వేంఠళటరమణయ్య చేపట్టిన ఉద్యమములు నాలు 

గును జాతి మత కుల రాజకీయ విభేదాల కతీశములు. విశ్య్వవ్యాప్పములు, బహు జనాదరణీయ ములు 

గారికి 



(శ్రీ అయ్యంకి వేంకటరమణయ్యగారి సన్మాన సంచిక 

అవలంబనీయములును. ఆతడు ఉదారవృదయుడగు జగ(త్కుటుంబి గనుకనే ఈ యుద్య మములకు 

నాయకత్యిము వహించి, కర య, భోక యె, సవ యె సాధింపగలిగాడు. 

అభినవకృషుుడు 
. ac 

మానవులు స్యార్థపరులు గాకుండ సర్య జీవకోటికిని ఆపత్సమయములయందునుు అవ 

సర సమయములయందును పితిఫలరహితమైన సేవ చేయడమే మానవజన్మ్యగ)వాణమునకు పర 

మార్గమనే ధర్మతత్య్ణమ-ను బాలీయ బాలభ టోద్యమం ద్యారా ఆంధ) యువకలో కానికీ బోధా2_మ్బ 

తాన్ని కురియించిన అభినవ కృష్ణు డాతేడు. వేంకటరమణయ్య ఆంధ రావ) జాతీయ బాలభట 

సంఘమునకు సేనానాయక డై; మహాపుమ్క్మ ర సమయములయందును, మహాసభా  సమావేశమ-ల 

యందును, వరదల సమయములలోను తన వాలభట దళముద్యారా అపారమగు సేవచేసి కృతార్గు 

దేనాడు. న్ 

అతని గ)ంథాలయోద్యమము ఒక ఆంధ) దేశమునకు మాత)మే సంబంధించినది కాదు. 

ఈతడు దూరరాష్ట్రములగు పంజాబు, బంగాళము, వీహోరు, చెన్నరాష్ట్రమున్సు మరి అనేక యితర 
రాష్ట్రము కుకూడా తేన స్వంతధనమును ఖర్చుచేసుకొని పెడుతూ, ఆయా రాష్ట్రా/లలో గ్రంథాలయ 

సభలు నమావేశపరుస్తూ ఆయా రాష్ట్ర )వానులలో (గథాః యోద్యమాభిమానాన్ని పురి 
కొల్పాడు, మన హిందూ దేశంలో పిశమ అఖిలభారత గంంధాలయమహాసభను సమావేశము 
చేసిన కీర్తిగారవాలు నున తెలుగునాయకుడగు వేంకటరమణయ్యకు దక్కినందులక్కు ఆతడు ఆంధ 
గ౦ంథాలయ సర్వస్వము అను తెలుగు మానపతిికను, “ది ఇండియ౯ లె(బరీ జర్నల్) అను 
మాసష్మతికకు సంపాదకుడుగా నుండి గ)-థాలయోద్యమ వ్యా వికి అతడు చేసిన సేవకు మన మెల్ల 
రము కృతజ్ఞతే చూపవలసియున్నార ము. గ /౦థాలయోద్యమ వ్యా పినిగూర్చి పంజాబులో నాతడు 

చేసిన సేవను గూర్చి పంజాబు లై, బరీ అస్ఫోసియేవ౯ా పూన పాచరింపబడుతూన్న “ది మాడరన్ 
లె | జేరియన్ ” షతికా సంపాదకు లగు “శీ శాంతారాం భాటియాగా” రీలాగున (వాస్తూన్నారు, 

_ ళ్పింందూటేశమునందలి (గంథభాండాగారోద్యమవా పకమునకు శ్రీ అయ్యంకి "వేంకట 
రమణయ్యగారు చేసిన కృప, త్యాగము గ్రంథ భొండాగారోద్యమ చరితులో నిరుపమానా లూ, 
పిందూ చేశ (గంథా౭ యాద్యుమ చరిత) లో ఆయనకు గారవసాన మున్నది”.ఆయన మా పంజాబు 
రాష్ట్ర) గ్రంథాల యోద్యమమునకు మూలపురువు డని చెప్పుటలో నతిశయో కి ఎంతమా(తమును 
లేదు, డా. పీ. సి శేగారి అధ్యతుత కింద సమావేశము వేయబడిన 7 న అఖిలభారత [గంథాలంయ 
మహాసభను ఏర్పాటు చేయుటకు వేంకటరమణయ్యగారు అంతేవారమున నున్న బెజవాడనుండి తమ 
స్యంత ఖర్చు లమిాద నిక్క-డకు వచ్చియుండిరి, ఇక్కడి మహాసభయు, భాండాగారప్రుదర్శన మును 
విజయవంతముగా జరుపుటకు శ్రీ వేంకటరమణ మ్యూగారి పరిశ్రమ పట్టదలయే కారణములు పంచ 

రాక 



గింథాలయోద్దారక శ్రీ అయ్యంకి వేంకటరమణయ్య గారు 

నదులచే పవిత్రుభూత మగుచున్న మారాష్ట్ర మెప్పుకును ఆయనకు కృతజ్ఞత చూపుచుండును, అని 

ఉంచాటు రాష్ట్ర) గంగా లయ సంఘ కార్య దర్శియ్యు “మోాడరన్ తె లై బిరీ జర్నలు” సంపాదకులు నగు 

) శాంతారాం భటియాగారు వానీయున్నారు, ఈ విధంగానే పలురాష్టాలనుండి, సంస్థానముల 

నుండి అనేకులు నాయకులు వేంకటరమణయ్య గఫింభాలయోద్యమనము. సందర్భంలో *శమతవమి 

రాష్ట్రములలో చేసిన సేవకు కొనియాడుకూ, తమవిళ్యాసమును వెలిబుచ్చుతూన్నారు. 

జావభసేనతో నవసరం లేకుండా మానవులు పికృతిచికిత్సావిధానంతో స్యాభౌవికము 

లైన జై హీక మానసిక సౌందర్యాలను, సౌఖర్గనులను పొందుతూ తన్మూలమున మానవసేవ 

చేయడానికీ సుఖసంసారం నడుపుకోవడానికీ అనుకూలపడే ఈ వె వై ద్యపద్దతి ఈతని సాధనచతుష్ట 

యంలో ఒకటి కూత) మేగాక ప్రధానపిచార సాధనంగా కూడా పరిణమిస్తూ, అసంఖ్యాకులగు 

రోగులను ఆరోగ వంతులుగా జేయగలుతూన్న ది, 

హృదయ మే భాండాగారం 

సర్యమత సహిమ్హత్కే పకలమత సామర సము; సర్యమౌనవ సౌభ్యాకృత్య ము౪ను బోధిస్తూ 

విశ్వ వ్యా ప్ప ప్తమైయున్న దిరరజ్ఞాన సమాజమునందలి ఆంధ్రశాఖకు ఆశేడు ప్రచారక కార్యదర్శి గా 

నుండీ, ఆ సమోాజపశుమున సుగమములై న అనేకకరపతా్రాలనూ, ఆంధ్రగంథాలనూ [ప్రచురిస్తూ 

ఆ సమాజ గ శ్టిపకంకో ణం పాటుపడుతూంటాడు, “దివ్యజ్ఞానదీపి పీకి అనే మాస సపతిక ' కూడా ఈతని 

ఆధ్వ ర్యానే ప్యచురింప బడుతూంటుంది. ఆతడు సన్మితు)డు, తాను పేమిస్తూండే మితేర)లను తెర 

మరుగు లేని అకలంకమగు ప్రేమతో ్రేమిన్తూ, వారి కష్టాలలో తాను లీగనమగుతూ, వారిసుఖా 
లకు ఆనందిస్తూ, తనకు సాధ్య మైనంతవటకు సహోయసంపత్తులను సమకూరుస్తూంటాడు. ఆతని 

హృదయమే ఒక గొప్ప భాండాగారము, అమృతంతో నిండియుండే భాండాగారము, 

నిరుద్యోగ నిరుత్సాహ నిస్పృవాలతో సుమ్క. జీవితఫు "బడారిలో అగమ్యమార్లాన ప్రయా 

ణాలను సాగిస్తూన్న ఆంధ) యువక గణమునకు నవరసాలవాలములై న పు స్తకాగారకా సారములను 

సృష్టించి వారి న్ జ్ఞానతృన్లను సంత ప్తిపరున్తూ, వారి హృదయనీనులలో ఆశాజ్యోతిని రగిలిస్తూ నూత 
నోత్చాహమునూ, నవజీవనమును కలుగ కేయగలిగాడు, వేంకటరమణయ్య పాగిస్తూవచ్చిన (గ్రంథాల 
యోద్యమము మూలమున వేలకొలదిపఠితలు బయలు బే పష్మతికాపకనము, (గ్రంథ పరిశీలనము గావినూ 

పురాతనాధునాతేన సభ్యతా సం పదాయాలను, ప్రాచ్య పాశ్చాత్యరాజ్యాంగ విధానాలమ (గహిన్తూ 

మాతృ బేశము నుద్దరించుట కవసరములగు పలువిధము లైన మార్దాలను అన్వేషించు టకు ఆతురతను, 

ఆవేగమును జూపపొడగారు, ఈ యుద్యమ, ఫలితంగా గంథకర, రకు (పోత్సావాం కలిగి నవభౌవో 

చేతములై నిరచనలను అసంఖ్యాక ములుగా వెలయింపదొడగారు, పలురకము లైన షతికలు |పచుగణ 

భాగ్యం పొందుతూ వచ్చాయి. కళ్ళా పపంచం నవక ళో పేతంగా పిరాజిల్ల 'దొడగింది, (గ్రంథాల 

యాలు నెలకొల్పబడిన [పచేళశములలోని (పజాసీకము లోకవృ త్తమును బాగుగా సవగతము చేసుకొని, 

(1) అంగ 



శ్రీ అయ్యంకి వేంకటరమణయ్యగారి సన్మాన సంచిక 

కార్య సాధనోన్కుఖము కాదొడగింది. జాతీయజీవనమందును, కావ్య రచనలయందూ, కోళలయందును 

(పకిభయూూ, (పాభవమూ వృద్దికాదొడగాయి. వేంకటరమణయ్య వి శాంతియెరుగని తన |గంథాబ 

'మోద్యమ నిరంతరకృషి.వల్ల మ హే దజాలకునివ లె బేశస్యరూప సభా వాదులను జాలవజుకు మార్పు 

-జెందించి మానవ మనోవికాసానికి (కొత, శోభను, గౌరవమును దేగలిగాడు, 

కాలపరిస్థితులను బట్టి మన'చేశ మనేకవరివర,నాలకు లోనై నను సభ్యతలు తారుమా 

రైనను వేంకటరమణయ్య తనచతుర్విథోద్యమ ముల మూలంగా ఈ చతురింధ పురుషోర్థములను 

సాధించడంలో అతడు చేసిన అమూల్య చేీవావలికంగా ఆతని అనురకీరి, ని మనఆంధ దేశం లర 

తరాల వజకును గానం చేస్తూండునని, ఆతడు |పభాన నాయక |శేణిలో మాత్రమేగాక, సార 

(పపం చయునందలి నవయుగ నిర్మాతలలో నొక పురుషుడుగా ఆరాధింపబడు చో ప్రకృతి" “విజ్ఞానము” 

“సభ్యత (మీవి) “సాభాాతృత్యము” అనుపదఃమలు మనదేశ చా జ్యయంలో నున్నంతకాలమూ 

అంధ (పజాహృదయంలో అతడు స్టిరనినాస మేర్పరచుకొనునని నామనవి, 

వేంకటరమణయ్య సన్నానసభ కధ్యశుతే వహించిన ఆంధవిశ్ళ విద్యాలయ ఉపాధ్యశు 

లగు డా! సీ, ఆర్, రెడ్డిగారు సన్మాన సంచికలను " ఆతనికి సమర్పిస్తూ యిలా సెలవిచ్చారు* 

“అయ్యంకి వేంకటరమణయ్య గారు ఆంధ దేశ (గంథాల యోద్యమమునకును, అఖిలభారత 

(గంథశాలయోద్య మమునకును చేసినసేవ అమూల్వుము. ఆం్యధచేశ మెంతేయు ఆయనకు బుణపడి 

యున్నది. ఈ సన్మానసభకు నే నధ్యతుత వహించుటచే ఆయనకు చేయ గారవముకంకు ఆయనను 

గారవించుటవలన నాకే గౌరవము కలిగినదని తలచుచున్నాను ” 
నాం --నిడదవోలు వేంకటరావు. 

మేలుబంతి 
శీ వేంకటరమణయ్యగారి తండిగారు జెల్టానూపరెంటు హోదాలో మా(గామంలో 

క్రొ న్నియేళ్ళు నివాసంచేశారు, అప్పుడు రమణయ్యగారికి బాల్యదశ, ఆమన నరా పురంలో చదువు 

కుంటూ వస్తూ పోతూ వుండేవాడు: ఆరోజుల్లోనే మొదట మాకిద్దరికీ పరిచయ మేర్చడింది. ఆయన 
కలవారి యింటబిడ్డ పెగా ఆతల్లి కడుపున ఒక్య్థాకే పంట పండింది, మగబిడ్డయినా, ఆడబిడ్డయినా ఈత 

డొక్క-జే కనుక తల్లిదర్భడులు మొదటిను" చీ చాలా గారాబంతో పెంచేవారు. ఫస్తుఫారం చదివే 

రోజుల్లోనే ఈతడు షతికలు చదవడం ఎలాగో అలవర్చుకున్నా'ు. బడిచదువులోఎట్టిలోపం చెయ్యక 

పోయినా షృరికలు తరుచు చదువుతూంటాడని ఇంటివద్ద తరుచు మందలిన్తూండేవారు. కాని తండి, 

బందుగులు ఎంతచెప్పినా ఈయన ష తికలు మట్టుకు వదలి పెట్ట లేదు, ఈపట్టుదలవల్ల నే తుదకు బడి 

చదువు విరమించుకోవలసిన స్థితి యేర్పడింది. చదువు మాని ఇంటికివచ్చాక ఈయనికి కాల శేషం 
యెల్లాగ? నాతోటిమ్మాతమే ఆయనకు పరిచయం. మాయింటికి యెప్పుడూ తాను వచ్చేవాడు, వారి 
యింటికి నన్నుపీల్చుకొని పోయీవాడు, మాయింటివద్ద ఎక్కువగా షత్రికలతో కే పొద్దు గడచేది.ఆప, తి 

కాపఠనంవల్ల లోకజ్ఞానం కలగడం ఆరంభమయింది. 'పికల్లో |పకటనచేసే పుస్తకాలు తెప్పించడం, 

గం 



మేలుబంతి 
చ 

కనపడ్డ శేటలాగల్లా తెప్పించడం, ఆయనికీ సరదా. మాది సామాన్యమైన (గామం అవడంచేత 

మామూలు చికనామా యి సే కొన్ని కంపెనీలు పెద్ద శేటరాగులు బీపించేవాళ్ళు కారు. అయితే 

అదృష్టవ శాత్తు మాపూళ్ళో పోస్టాఫీసు ఉండటంచేత రమణయ్యగారు ఒక తమాపాయెత్తు వేశే 
వాడు, జేటలులేని కారణంచేత రావిెట్టుస్తోటు అనీ కొంవీల్ స్త్రీటు అనీ డోరు నంబరుతో 
చిరునామా యిచ్చేవాడు. ఆ డాబుతో కొంతేమంది పెద్దపెద్ద శేటలాగులు పంపేచాళ్ళు,.రమణయ్యక 
వయస్సుతోపాటు సరదాకూడా పెచుగుతోంది. లండనుకు కూడా (వాసి పుస్తకాల కేటలాగులు, 
వస్తువులబొమ్మ శేటలాగులూ 'తెప్పించేవాడు, ఒకప్పుడు పంపకపోతే ఆకం పెస్ వాళ్ళకి వినుగతే 

దాకా శేటాగుఖరీదుక ౮టె మూడునాలుగు శెట్టు అయినా పో స్పెజ్యిక్రీింద ఖర్చు పెట్టి ఉఇటి పంతం నె్గం 

చుకొని ఆనందపడే వాడు. ఆ చిన్నతనంలోనే ఈయనకు నెలకు తఅబిదారురూపాయలు పో స్టేజి | కింద 

వెచ్చమయ్యేది. ఒకప్పుడు పది రూపాయిలదాకా ఆయీదంకే నమ్మండి. టపా నచ్చేటప్పటిక ల్లా 
పతీ తీర్థ ౦లో పన్నీలాగు రమణయ్య పోస్తాఫీ ఫీసులో (పత్యవీమయేవాడు, ఇతనికి | పతిరోజూ కట్టలు 

కట్టలుగా ఉత. రాలూ, క్యాటలాగులూ వచ్చిపడేవి. బకచితం : రమణయ్య ఇంటీగుమ్ముంలో 

నుంచుని ఒక్కసారి ఏధి్రీసి పారజూచేవాడు. ఆపట్టున తలవంచి లైటింజనులాగు గబగబా 

పోస్టాఫీసు గుమ్మంలో అడుగుపె పెట్టి తు పె కెక్కి చూవేవాడు. దారిలో వవరె రైనా పలకరి సే 

కొతగా కాపరాని కొచ్చిన సిగ్గరి కోడల్లాగు "తలయెతకుండానే మళీ లై టింజను అయేనాడుం . 
నాబోటి మితుంలతో కలిసి పీకారు వెళ్ళేటప్పుడు కూడాతేలెలి, పక్కలు చూడటం 
"లేను, ఎప్పుడూ పెళ్ళినడక లే నడిచేవాడు, 

రమణయ్య చిన్ననాటినుంచీ సంతోమ పురువుడు, ఎప్పుడు చూచినా ఆతని ముఖం 
కలకల లాడుతూ నవ్వుతో నిండి ఉంటుంది, అందరితోను కలిసికట్టుకనంగా వుంటాడు. ఒక్కసారి 
పరిచ ఏమైలే యెన్యరుగాని మరి ఆశలణ్ణి వదలిపెట్ట లేర, అందరికీ చనువిస్థాడు. మరియాద లు 
జరుపుతాడు. సరదాగా కాలశేపం చేస్తాడు. రమణయ్యకు స్నేహితులంకు బహు ఇష్టం . స్నేహీ 

తులు పేదలె శే మరీ ఆదరిస్తాకు, మావూరిదగ్గర గణపవరంలో రాజయ్య అనే కంసాలి కుర) వాడు 

ఉండే వాడు, . ఇద్దరూ చదువులో సహాధ్యాయులు, రాజయ్య , నిర్గనుడవుటచే ఆతనికి రమణయ్య 

ఫు స్పకా లిచ్చేవాడు. తనకు కట్టించిన మంచి మంచి దుస్తు లిఛ్చేవాడు తనడబ్బులోనుంచి జీతం 

కూడా కశ్తేవాడు, కావలసిన ఇతేరసహాయంకూడా చేసీ వాడు, రాజయ్యకోూడా మంచివాడు, చిన్న 

యి" “దైనా పెద్దమనిషి. ఇద్దరు చిలకా గోరింకల్తాగు కలిసిమెలిసి యెప్పుడూ ఉండేవారు. నడుమ ' 

నడుము యిద్దరూ కలిసీ పీకారు కొట్టుతూడ డేవారుకూడాను. వీరిది సాటి లేని న్నీహొం, అందుచేశనో 

యేమో పాపము విధి సీరిమైలిని సహించ లేదు. రనుణయ్యకు త్వరలోనే మితివియోగం సంభ 

వించింది. ఇందుచే తీరని పరితొపం పొందాడు. తరువాత రమణయ్యకు వందలకొలది గొప్ప 
స్నేహితులు లభించినా రాజయ్యవంటి నమ్మ్యక మైన, నిష్క-ల్మ వమైన "స్నేహితుడు మట్టుకు దొదికి 

వుండడనే నాఅభిపా్రాయం, 

౧౦౭ 



శ్రీ అయ్యంకి వేంకటరమణయ్యగారి సన్మాన సంచిక 

రమణయ్య చౌగా కన్నులు తెరిచాడు, తెలుగుప। తికలు కన్పించినవన్నీ తెగచదువుతున్నాడు, 
అర్ధమయి.నా, కాకపోయినా యింగ్లీ వుష్మతికలు కూడా తెప్పించి చదివేవాడు, జేశాభిమాసంకూడా 

ముదిరింది | కమంగాష తికాపకనంచేత, కొన్నా ళకు తానుకూడా ఒక్షప, తిక | పకటించి సేనచెయ్యాలను 

కున్నాడు, ఈసంగలి మెల గా నాతో చెప్పాడు, రమణ క్యూ చిన్న వాడు, షతికా (పచురణమనేది 'పెద్దపని, 
డబ్బు విశేవంగాకావాలి. తలి ల్రదర్శడులు పకులూ, పాతిక లూయిసారు కాని వందలూ వేలు యిస్తారా? 

ఇతడు చిన్నతనంచే సొమ్ము పాడుచేస్తాడనే భయంవుంటుంది వారికీ ఇదినెర వేరే కార్యంశాదు. కొంత 

కాలం ఆగి స్వళంతుడవై న తర్వాత (మకటింపవచ్చును. అనినేను సలహోయిచ్చాను,కాని రమణయ్య! 

నాబోధ తలశెక్క లేదు, ఆతనిప పట్టుదల గొప్పది. మాటంశే మరి తిరగడం రివాజు లేదా, ఆరు మూడై న 

మూ డారైన అనుకున్నపని జరిగితీరవలసిం'దే తుదకు చనువుగలతావు కనుక తల్లితో తనసంకల్పం 
చల్లగా వూదాడు, ఆమె ోచిన్నవాడవ్య; నీకది తగనిపని; మిప్వుడుకాదు నాయనా పెద్ద వాడ వై అం 
తవాడవై శే అప్పుడు పృతికలు అల్లాగే పికటెంతువుగాని; (ప్రస్తుతం ఈపయత్నం మానుకో” అని 
నయాన మందలించింది ఆయిల్లాలు, కాని తల్లి మాటలు కలలోడ దూరనే లేదు. పట్టినపట్టు విడ నవ లేదు. 
ఆయిదువంద లిస్తే నే కాని అన్నం ముట్టనన్నాడు రమణయ్యలే తలి దగ్గర సత్యాగ్రహం! కన్న కడుపు, 

వమిచేస్తుంది పాపం? బతిమాలింది, బానూలింది. ఏడిచింది చేసేదీ శక, తానుకూడా కొడుకుతో 
పాటు సాపాటు చాలించింది. మెల్లిగా నాకు కబురు పంపి రమణయ్యతో చెప్పి యో 
(పయత్నం మానిసించనోరింది. నాకూ అతనికి జరిగిన సంగతంతా చెప్పి నామాటలవల్ల 
లాభ ౦0కలనగ జేదని చెస్పాను, రమణయ్యకం కె నేను పెద్దవారి అవడంచేత నేనే అతని క 

బుద్ధిపుట్టించానని ఆమె నమ్మకం. రమణయ్య స్థితి భర రృతో ఇెక్పీంది ఆయమ్మ. ఆయన చీకాకు 
పడ్డాడు. నొ కాడుకుమోద కోపపడి కొ క్రేటంత గందరగోళంచేసి సి భయపెట్టాడు. కాని ఎట్లాకొట్టగలడుశ 
పాపం, ఒక్క-డేలిడ్డగా, పైగా తల్లి ై ళ్ళలతో పాదుగుకొని కాపొడుకుందాయెను. "అ జునకూడా 
దీనికంతకు నేనే కారకుల్ల్ణని అనుమానం పడ్డాను, ఒకరిద్దరితో “శర్మగారు మాకు ర్రవాణ్ణి పాడువేస్తు 
న్నాడు మామాటలు పనకుండా చేస్తున్నాడు;అని అల్ల 3 (పారంభించారు. చివరికి పట్ట కే నాతోనే 

. కిక్ సారోమావాశ్జి మిూయింటికీ రానియ్యకండి. అతదు చెడ్డ వాడు, ఆతని సావాసం మీరు చెయ్యకండి”) 
అని ౫కున నుతనంగా చెప్పారు. జరిగినసంగతం కౌ అయనకు పూసగుచ్చినట్టు చప్పాన్కు కాని తలి 
నమ్మినట్టే తం్రీని. అసలు తనవిడ్డ మంచివాడే అనిన్ని, నా సవావాస సంవల్ల నే ముట్టి 'దుర్చుద్ధి 
ఆ అమాయికపు మెదడులో దూరిరడనీ ఆయనకుకూడా గట్టినమ్మాకం “మారు న నమ్మిన నమ్మాకునాపై 
నాకీమోా నష్టం జేదు, శబుద్ధి మోవాడి తలలోనే స స్యయంగా ఉప్పత్సి అయిండ్ ఇది నీకు తలకుమించిన 
గడ్డుపని అని యెన్ని విధాలో చెప్పాను. కాని నామాట వినలేదు. ఎవశేమిచెకి ప్పీనా మానను? 
ప్రక (పకటించి తిరు తానన్నాడు? మారు నామాటలునమ్ముక నామోద నిందలు విసరడం న్యాయం 
శాదు. మీరు నాస్వభావం 'తెల్సుకో లేకున్నారు_కడుపుతీపి కొడుకు తప్పును ఇతేరులనె త్తిపై వేయి 
సోంది, నిజం నిలకడ మోదైన్మా శెలియక పోదు.” అనిచెస్సి గిరుక్కున తిరిగి వచ్చాను. ఎంత 

అలర 



మేలుబ౦తి 

గారామైనా చిన్నవాడైన కొడుక్కి-, వచ్చి రాని జ్ఞానంగల కొడుక్కి. ఐదువందల రూక లివ్వడమంచే 

అసొమ్ము చూసో చూసో వట్లో పారబొయ్యడం కామూ? అయి దార్కు వారం రోజులు గడచాయి. 

తండి) గారికీ గవణయ్యకీ మాటలు శేవ్ర, ఇంట్లోవున్న ముగ్గురు జీవ్రలూ ని దాహోరాలు సరిగ్గా లేక, 

గందిగోళంతో, శాంతి అనేది యె5కక్కుండా ""అవస్థపడుతున్నారు. న్నీషీతులచేతా, సాహుుశార్హ 

చేతా, ఇతరభురానా మనువ్యులచే తా చెప్పించి చూచారు, కాని రమణయ్య భీష్కించాడు, 

పతికమాక)ం మానేది లేదని స్పష్టంగా చెప్పుశాడు. వెంకటరత్నెంగారు అసాధ్యుడు, “అయిదు 

వందలు కావాలా $ నాఆస్తి కావాలా? ఇదంతా నాస్యార్టితం” నీకు చానిలో చిల్లిగవై మైనా 

యివ్వను, ఆలోచించుకో, 0 అని ఖండితంగా చెప్పాడు, యితే నాంయంగా నాకు రావల 

సిన ఆస్తి పంచి వెయ్యండి, నాయిష్ట్రం వచ్చినచోటికి థఫోయి నాయిష్టప పికారం బతుకు తాను, 8) 

అని శేగించి పలికొడు రమణయ్య, జెంకటరత్నేంగారు కూడా అంతకం'ట తెంపి. కొడుకు 

వాటా పంచిపెట్టాడు. అబమిదువందలూ కొౌఖ్య-ం యిచ్చాడు. దస్తావేజు రిజిస్టరీకూడా చేసీ 

యిచ్చాడు, దానితో యీనవ్నార్త చుట్టుపట్ట ఊళ్ళల్లో మోాగిపోయింది. వెరికటరత్నంగారి 

అబ్బాయిని వెంకటశర్మగారు దుర్బో ధించి హాడుచేస్తున్నాడట. తండ్రీకొడుకుల నడుమ పొరుపులు 

పుట్టించి పంపుళ్లు పెట్టించాడట; అనేఅల్లరీ, అపనిండా నానెత్తిపైని అకారతుగా పడింది, నాకు 

చాలా సిగేసి రమణయ్యగారియిం టికి వెళ్ళడం మానేశాను. “వెడితే వారు రావద్దనే వుందురు 

కూడాను, “రమణయ్యమాత)ం నావద్దకు రా మాన లేదు, ఆతడు వకామూలులాే “ముసిముసినవు 

లతో వచ్చాడు. నాకుమట్టుకు సంతోవం లేదు, నామనస్సు చీకాకు పడిపోయింది. “రమణయ్యతోో 

మాయింటికి ఇంక రాకు బాబూ జరిగించేమోా చాలును”, అన్నాను, రమణయ్య నవుంతూ 

కటా. వమా పిమాదం లేదు, మనం బందరు వెడదాం. పియాణ మవండి లెండి” 

అన్నాడు. “నొ కేఅల్ల శే చాలు. నేనువద్దంటున్నా విన లేదని చెప్పినమాట చేను నీతో బయలుదేరడం 

తోశు అబద్ధమంిపోతొంది. ఈక థ క౦తకూ నేసే కారకుడనని లోకులు విశ్వసిస్తారు, నేనుమాక)ం 

రాను, నీకల్లిదం డులికి నుమ్యెల్లాగా మంచివాడ వే అవు కౌవు, నాకువచ్చిన అపవాదు కుట్టుకు ఈజన్మా 

నికి మాసిపోదు, నన్ను ఇంతతో వదలి'పెట్టు, నేను ముమ్మాటికీ రాను” అన్నాను. “మిమ్ముల్ని 

నమ్ముకునే నేను యిందులోదిగాను. మీకే రాకవోతే యెల్లాగా? మీరు రాశతప్పదు మాతల్లి 

దండు)లికి మో పెని అలక వ చే మీ కేంకొదవా? ఇల్లాఎటి అల్లరికి వెరచి జేశసేన మానుతారా? మిరు 

రాకుండా చేనుకేదలను. మిమ్మలి నెల్లాగయినా తీసు కు చెళాను. రాయపోలు సుబ్బారావుగారికికూడా 

ఉత్తరం వ్రాశాను. మనం వెశ్లేస చక్రి. ఆయనా బందరువస్తాకు, ఇవన్నీ 'లెక్క_ చెయ్యకండి, 

లెండి, ప్రయాణం కండి” అని నీర్చంధించాడు. చజేశసేవ అని రమణయ్య పిబోధించేసరికి మాకు 

మాటాడ లీకపోయాను. బుదరు వెళ్ళాము, లోకమంతా, నే ననుకొన్న'ే, రమణయ్యను 

ఈ వ్యాపారంలో నేనే డింపానని నమ్మకపోయీదెట్లా ? నమ్మనే నమ్మారు. లోకులు కాకులని 

చేను లెక్క- చెయ్య చేదు, ముట్నూరి కృష్లారావుగారిని కల్పుకుని జరిగినదంతా చెప్పాము, రాయ 

పోలు చచ్చాడు, “ఆంధ్య భారతి” అనే "పేరుతో పత్రిక, "వెలువడింది, బందరు విద్యావీళం కదా. 
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(శ్రీ అయ్యంకి వేంకటరనుణయ్యగారి సన్మాన సంచిక 

క్రోోప పల్లె హానువుంతే రావు, పట్టాభి, కృష్టా రావు, చిట్టా సుంద రామయ్య, వల్లూరి సూర్యనారాయణ 

రావు? సూరిశొస్సి, ల్లీ నినాసరావు వంటి దిగ్గజాలు పూనుకున్నారు. ఇంక క వ్యాసాలశేం కొదవ? 

పతక ఒకటి రెందు సంచికలతోకే పేరు మోగింది. న్: నెలలు కడిచింది. రమణయ్య 

చేతిలోని బెల్లం కాస్తా అయిసోయింది, పత్రిక కట్టిపె శం ఎవరికీ యిష్టం లేదు, పట్టాభిగారు 

కాగితం యిక వ్యడానికీ కృష్ణా రావుగారు ముద్శిణఛ్రారం ల నిశ్చయ మయింది. ఎట్లాగో 

అప్పటికి గండం గడిచింది, పట్టాభిగారు (భన్యంతిరిపాణం పోసి నిలజెట్లారు .రాయపో)లూ, నేనూ 

కొంలేకాలమంండి స్వస్థలాలు ోకకున్నా ము. రమణయ్య కూడా కొన్నాళ్ళ తర్యాత దానితో 

యావత్తుసంబంధమూ వదులుకొన్నాడు, ఆంధ్రభారతి మోడరన్ రివ్యూ లోనీ న్యాసాలవంటి 

చక్కని వ్యాసాలను, మంచి చితాలను పికటిస్తూ ఘనత శకాంచింది. కాని చందాదారులు, 

పోవకులుమాత)ం వూజ్యమైనందున ఎన్నో తెలుగు పత్సికల్లాగ యిది కూడా అకాలంలోనే 

తనువు 'చాలించవలసివచ్చింది 

రమణయ్యకు చిన్నప్పుడే పట్టుబడిన జీళాభిమాన 0 చీము చెత్తురులలో జీర్ణించి 
పోయింది. చేశసంబంధమైన పని లేకపో జే అతనికి తోచదు, కొందరు మహసీయులకు జీశాభి 

మానం ఒక 'లాభనాటి వ్యాఫారమ ౨౦ది. కాని రమణయ్య కది యొక ఆటా, విలాసమూను, 

"ఈయన క్రీడావిలాసవిహో రాలవల్ల ఆయన శేమైనా కాని చేశానికి మట్టుకు విశేవంగా మేలే 
కలిగింది, రమణయ్య లేని దేశాభ్యుడయకర మైన ఉద్యమం లేదు. కాంగౌసు కాన్ఫ రెన్సుల్లో, శాల 

భటోద్యమంలో, దివ్యజ్ఞాన సభల్లో ప్రకృతి వై ద్యప/చారంలో, బ్రాహ్మణ సభల్లో, పంచమ 

సమావేశాల్లో, ముఖ్యంగా గ్రంథాలయ సమ్మేళాల్లో , అందు సంబంధించిన పత కా ప్రకట 

నలో, ఇదీ "అదీ అనడేణ్క తెలుగు చేశంలో పిచారంలో ఉన్న పితీఉద్యమంలోను రమణ య్యే 

అప ఉతిహతంగా సావాత్క రిసాడు. పకృతి భోజనాలతో వాటు వన సంతర్సణల్లోను, కాఫీహోేటు 

ళ్ లలోను సైకం తప్పకుండా సిద్దమా తాడు, మిత్రుల విందుల్లోను ఎప్పుడూ వెనుక -డడు ఉప్పును, 

చప్పిడిని, హల్వాను, అవకాయను నివ్పతేపాతంగా సమద్భ తో ఆదరిస్తాడుం 
వెంకట రమ౫య్య ఉదారుడు, పండితుల్ని సత్కే_రిస్తాడూః చ్నేహితుల్ని గారవిసాడు. 

అర్భులను అదరిస్తాడు. దీనులను దయతో ముంచెత్తుతాడు, పరోపకార మనేది యిశనికి లీల. జీళాభి 
మానం ఇతని కో క్రీడ, అందులో స్వార్థం లేదు. క లీ లేదు. ఈ క్రీడవల్ల చేశానికీ ఎన్నడూ 
అవంతెనా హోవిలేదు, అంతా లాభమే, యనే తప్ప. అన్నిసదుద్యమాః కీ ఆతనివల్ల అప్పటికీ 
ప్పటికీ, అంతో యింతో అవలంబమే కలుగుతోంతి, ఇటువంటి లీలా నూనువవిగ) హాం మన 
తకెలుగుజేశంలో మరొకటి లేదు. ఇటువంటివాళ్లు ఇంకో పదిమంది ఉంళే ఆంధాాభ్యుదయగాధ 
వేరుగా వుండేది = గగనమార్షంలో శాంతి'లేది, 

రవి భభ చరిత) ముఖ్యంగా మన దేశంతో అకృష్ణవంతులై , జరుగుబాటుగల 

శ్రీమంతుల బిడ్డ విడలకు మేలుబంతిగా ఉండగలదని ఖభఘుంటాపథంగా చెప్పగలము, ఈతనికి భగవానుడు 

చిరాయు రున్నతులు ప్రసాదించి కాపాడునుగాక, 
—- ఢ్రీ. మంగిపూడి వేంకటశర్య. 
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సీజ్ 

ఇావస్థిరాణి జననాంతరఠ సౌహృదాని, 

ఇది ముప్పది మూ డేండ్లనాటి ముచ్చట, ఇందులో చాలాభాగం విస్కృతి వీధిలో 
వీము క్ల నికే పంగా నిలిచిపోయింది, డాని నిప్పుడు సం? గహించడానికీ స్మరణ యోూగంతప్ప గత్యంత 
రము కానరాలేదు. ఈ దొర్లవాన పర్యటనలో తడవగా తగిలిన కథాకలాపాన్ని లిఖతముఖం చేస్తు 
న్నాను. కాబట్టి ఈ గతకథనం ముక్రాము క్తృంగా రిధిలా శిధిలంగా ఉండకతప్పదు, దానికి రౌచికులు 
శతమంచాలె, 

* % ష్ణ % i 

అవి సంక్రాంతి దినాలని అనుకొంటానా, ఎందుకంకు ఆల్పానల్పముకాని అంధ బేశ 
శీత్రపాతంలోనే |పయాణం చేసినట్టు ఊహిస్తాను, అదిగాక ఆరాతీ తీన్న చిక్కుడుకాయ కూర 
కూడా జ్ఞూపకమున్నది, మేము ముగ్గురము, మౌ ద్ద" సీ చదువరులు సులభంగానే తెలుసుకొంటారు, 
మూఢవ మూర్తికూడా అప్పటిశ్తే (పసిద్ధుడెన యువకవి వాబ్బయరచనలో కరుణాతికరుణం 
గా బౌల మృణాల మృదులంగా వికంకు విలాసాన్ని వినిపించాడు. నల్లని చాయ వామన 
కాయము, పలువరుస కదిపితే గోదావరి యాసతో పాటు కుంద ఎట్మల ధావళ్యం, మందస్కీత మూధు 
ర్యం కూడా కుప్పలు పడుతుండేది, 'బెదవాడనుంచి బందరు (పమూణం. ర్మాతి పది పదకొండు 
గంటల వేళ దిగాము, ఒంటుద్దుబండి ఎక్కగానే “ఓకోరి బండివాడా ! ఒంయెద్దుబండి వాడా అనే 
తెలుగుపదం వులకరిన్తూ వచ్చింది నాకు “ఆహో! ఏం పదమండీ అన్నారు మంగపూడివారు. ఆ 
వాణిలో కొంచెం “కాకు” ఉన్నది. శృంగారమంతా అవినీకికి ఆల వాలమనీ, వ్యభిచారానికి అభీ 
జన మనీ వారి అభ్మిపాయము. అప్పటకి శర్మగారిమోద (బహ్మ్మపమౌాజ |పభావం |బహ్మాండంగా 
ఉండేదని మజచిపోగూడదు ఐతే నే నూరుకున్నానా? ఇందులో పిస్తుతం అపుస్తుతాన్ని సూచిస్తున్న 
దన్నాను. ఒంకెద్దుబండి వాడంశే నూర్యుడని ధ్వని. వీబండి ఆపు, అ స్పమింపకు పద్మినీబేవి 
సీవియోగము సహింపలేదు, ఇంకా...వమో... ...వమో అంటూ నేను పట్టుకొన్నాను. గోపాల 
కృష్ణుని దగ్గర రసదోవానోపజేశ మమిునప్పటినుంచీ నా కీపిచ్చి ఉండేచే, శర్మగారి ముక్కుపోగు 
మెజుస్తుంది, కాని ముఖాన నల ముందు వెనుక లాడుతుంది, వేంకటరమణయ్యగారు మాత్రం 
అహ్హా అహ్హా అంటూ ఊఉ భూజేవాడు, ' ఇంతలో బండీ నిలిచింది. వేంకటగమణయ్యగారు వెంటే 

'దిగి “ఇదుగో! తలుపు తలుపు అని తట్టారు. కంఠస్యరంతో శే కవాటం శెటిచింది, మేము భోంచేసి 
రా తేదంటూ తూచీనట్లు ఒక్కమాటని మాకు చిరుచాపలు వేశారు, 

షః * % %* 3% 



(శ్రీ అయ్యంకి వేంకటరమణయ్యగారి సన్మాన సంచిక 

లాంతరు బాగా వెలుగుతున్నది, పిక్క-న రెండు దింక్లు, కొన్ని పుస్తకాలు, పతిఏకలు 

కంటపడ్డవి, వానిలో అరవిందుని కర్మ యోగీనీపతి)క, జాళామేగజీన్కు మోడరళ్ రివ్యూ, వేదిక్ 

మేగజీను నన్ను ఆకర్షించినవి. మోడరళ రివ్యూ పతికి తీశాను. అందులో ముఖచిత)ంగొ 

హిమాలయస్వరూపం బింబోపన్యస్థమై. ఉండెను, అది చూడగానే. 

యశ్చాస్పరో విభిమమండనానామ్ 

సంపాదయితీ)ం శిఖరై ర్పిభరి 
వలాహక చృేదవిభ క్షరాగామ్ 

అకాలసంధ్యా మివ ఛాకుమత్తామి, 

ఆనే శ్లోకం శాంపదెబ్బకొట్లినట్లు స్త్ర ఖతిలో మేలుకొన్నది, అయితే మా శర్మగారు 

పతక తీసుకొని బాగా నిగాపెట్టి చూచి మజోమాటు చూడమన్నారు. మంచు మబ్బులు 

తూగాడుతుంచటే దూరదూరంగా సితాసితంగా శిఖరోపరిశిఖరాలతో శీతాచలం స్థూలదర్శన 

మిస్తున్నది. పిలంబమౌన పలితశేశ జటాజూలంతో మోసాలు గ జాలు మెబుగులు పొజుతూ 

ఉంకే ఉప్పొంగే ముఖవర్చస్పును ఉల్లంఘించి పివహించే దృగంచల దీప్తి చేణికలతో ఒక మహో 

రూపంగూడా పొడకట్టు తున్నది. కిచ్చిపిచ్చిగా అరాళక రాళంగా గీచిననీతలలో పూసినరంగులలో 

ఇలాటి దిన్యరూపకల్పనం శై సేయడ మే బెంగాలీ చి తవిన్యాసం అనుకొంటూ సంభామించుకుంటూ- 

ఉండగా వేంకటరమణయ్యగారుోమనం భోంచేతాంశేండీ” అన్నారు. చలికి చొక్కాలు తీసామోొ 

లేదో చెప్పలేను, పచ్చని అరటాకుల్లో వెలక్కాయ పెరుగుపచ్చడీ చిక్కుడువిత్తుల పప్పువులుసు, 
అప్పడాలు వడియాలతో ఆయిన ఆలస్యం కానే ఆయిందని ఆరగించాము 

చలికి జంక లేదు. కొ త్త వారని విడియపడ శేదు.' పుట్టింటి వారికీ పెట్టినట్లు మా అశీగీ మళ్ళీ 

వ చ్చి వ డ్లించింది ఆ సంపన్న గృహస్థురాలు 

" “వండ నలయదు. వేవ్సరు వచ్చిేని 
అతిథు శేజేర నడికి "లేమైన బెట్టు 33 

అన్న "పెద్దన్నగారి పియసూ కం పజేపటే కంఠంలో కదిలికదిలి కారాడింది. ఆ సాధ్వి 

మన వెంకటరమణయ్యగారి భార్య, స్వర్లన్ధు రాలయింది. భర సేవా సౌభాగ్యం అనుభవిస్తూ ఉండా లె. 

% ఈ % ప * 

మజునాటి ఉదయం బందరు బొవులో లవణోదకస్నానం చేసాము. పతికలు. తిప్పుతూ 

ఉండేలోపల 'వేంకటరమణయ్యగారు "తెల్లని తాటాకుల బుట్టగో పండ్లూ కూరలూ పట్టించుకొని 
వచ్చారు. అతనీకుసుమచ్చాయలను అవభళించే ళోమలవార్తాక వ్రతంలో పసుపార్చిన 

పెయ్యకొమ్ములవంటి అరటిపండ్ల :గుత్తులను చూస్తూ భూ దేవి పోదుగులోఉన్న వివిధ సువ న్యాయా 

కలాపం వలా దర్శన మిస్తున్న గాయని తలపోతలలో తల మున్క_లశ్యతున్నాను, ఇంతలో చక) 

౧63 



భావస్థిరాణి జననోంతర సౌహృదాని 

శీలీల గుత్తులు చెడు తెచ్చి కానీయండి అన్నాడు మి మడు, ఒక డజనుపండ్లతో [పాతఃకాలఫలహోరం 

పూర్తి రిఅయింది. నానాఫలరసనవనీతంలాగా ఆచక కేళీ స్వాదిమ లోపలికి జూజీనకొలదీ బందరు 

వారి అదృష్టఫోగరుచులు చూచాయగా స్ఫురి. పసాగినవి, ఆలంకారికులంతా కాక్మీరపండితులు: 

వారికి ద్రావోపాకం భాగా తెలుసును. కదళలీపాకం మనచే నన్నాను. మో (దావొ రామం వం చేస్తా 

రన్నాడు శర్మగారు, అది ఆం ధగ, ధ ర్యాప్పర సలకు అరణ మిచ్చింది భాషా దేవి అంటూ ముగ్గు 

రమరా కృష్ణాలయానికి బయలుదేరాము, “న గ వేడ్బావ్యాణతయం”' అనే నిషేధ వాక్యం ఆపసి 

తిలో లేదో లేక కృష్ణ సందర్శనానికి స వ్యాపసవ్యములు "లేవనుకొన్నామోా * 

స్లో 3 షు వ ఫి 

బందరంకు నాకు భయమూ భక్తీ శిండూ ఉండేవి. కాని మా గుంటూకి వారు బందరు 

బడాయి అని పెదవి విజిచేవారు. పత్రికల కంఠస్గరం పృకర్భ కంగా ఉండేది. అయినా భారతధర్మ 

దర్శనం పఠించిన తర్వాత చేవ చావని జీవమూ+లమేలు అక-డనే దక్కి. ఉన్నవని భక్షి కుదిరింది. 

అమ్మకాని కై అప్పుడప్పుడే వస్తూ ఉన్న ెరుగుకడవలు, కూరగాయల గంపలు, తమలపాకుల 

కావళ్తూ ఎదురుపకుతూ ఉండ గా చల్చపల్లి వారి దివాణం దాటి, చాకుచుబ్దుకొని, కృృష్ణారావుగారి 

గృహం చేరాము వసారాలోకి పోగానే కొట్టవచ్చిన ట్రాకచిత)పటం పిత (తమయింది. రంగులు 

గాఢంగా ఉన్నవి. ఆకార రేఖలు కూడా ఆతినిరూఢంగాడే అగపడుతున్నవి, రంగులో రేకలో గట్టిగా 

రమ్మన్నట్టు లాగి వేసినవి. సమీపించి చూచేసరి 

“తపోనిధిం వేక్సి నమా ముపస్థి తమ్ అన్న శొకుంతల వాక్యం వినిపిస్తున్నటు స్క్రతికీ 

తగిలింది, ఇంతలో కృష్ణా రావుగారు లోపలినుంచి వచ్చారు. వారి రాకకు 'మునుముందుగానే 

వారి చూపుల చుక్కాని “తప్పింది కవబోలు, మేము కదలకుండా కదలినట్టయినాము, వెంకట 

రమణయ్యగారు నన్ను ఎతిగించారు,. అభివాదనం చేసాను, వారి కన్నులలో" నా కన్నులు కలు 

పుకోనాలెనని వాంఛ కలిగి.ది. కాని ఆ సంయోగసాధన యోగసాధనవ లె అసాధ్యమై ఆవలికి 

పోయింది. వసారా మూలనున్న బుద్దప్రకిమను తాకినా మాపు ఆ హస్తముద)లో ముడుచుకొని 

పోయినది, ‘ఎప పుడు వచ్చారు? అన్నారు, ఏమేమోా సంభాషించాము, చాదాపు తొమ్మిదిన్నణి 

అవ్రతుంది. ఇంతలో నా దృష్టామాతిం బుద్దుని ఛ్యానస్థిమితేవల లయంలోనుంచి ఇవతల పడి, తిరిగి 

బెంగాలి చిత్రములో చిక్కుకొన్నది. కృష్ణైరావుగారు కనీపెట్టారు. ఏమి చూస్తున్నారని నవ్వుతూ 
“సత్వ స్నేహం రాజసదీపం వెలుగుతుండటం ముందున్న ముద్దాసువ ర లత అని వమా వ్యాఖ్యానం 

చేసారు. ఆ చిశుం దుర్యాసశాపరూపకల్పనమని తేల్చారు. నేరు అనుకొన్నది “రైశే అని 
అంతస్స్పులో అవా౧కరించాను. కాని అదీ తత్త ఇమే అణిగిపోయింది. గ౮ంథాలను గాశెముక్క_ల 

వలె కొజికితిన్నా, కోశాలు: కంఠ ఘరట్ట విఘ్టితాలై నా తాత్పర్యం తలలో తళుక్రొ త్తడానికి 

తరుణం చాలా కావాలెనని తెలిసింది, 

% 3 సు % % 

(15) 
గి౧క 



(శ్రీ అయ్యంకి వేంకటరమణయ్యగారి సన్మాన సంచిక 

చామనచాయ చేహాం నడివయస్సు, తెల్ప నిచొక్కా అంతకన్న తెల్లనిధోవత్కి చల్లనీ 
చూపులతో ఒకవ్య క్తి ప్ర వేళింభాడు, వారిని చూచి అండటూ ఆడరవిసయాలు జరిపారు. కృష్ణా 
రావుగారు నన్ను ఎజ్గించారు. కాని వారెవరో పరిచయం చేయడం మటిఛారు. కాదు కాదు 
జగ మెజిగిన (శూహ్మణుడికి జంజె మెందు కనుకొన్నారు. చ్మీత మేమంకే అక్కడ లోకాభిరావా 
యణ కాలశేపం అంతగా జరగ చేదు. . పౌరపంచాయతీ భారతంకూడా విశేషర ప్రసంగానికి 
రా లేదు, పసకా ప్రస కృంగా వారిరువురూ పదినిమి పూలలో (వొక్తన అధునాతన కళామావమాంస 
లోకీ దిగిపోయినారు, బృన్మ్మండ బృంహితమెన వైతేన్యం _ డానిలో మానవ వైతేన్యాని కళ్ళ్సిన 
వెశీష్ట్యం ల తన్ని సర్షమైన చింతన _ అది అవ్య కంగా ఉండడం _ అంతఃకరణ ప్రచారం ర క్లితో 
అంకురించడం _ భావనళో భాసించే స్వరూపం-అది వ్య కృవై. దృళ్యంగా పరిణమించేటప్పుడు కలిగే 
రూపానుసంధానం _ ఇంకా ఈలాటి ఆగాధవ్ ప యాలు పూరంపతు సిడాంతాలతో సంభాషించు 
కొన్నారు, వచ్చినవ్య కీ ధారాళంగా ఆంగ్ల భావలో అనితిపరిగల్భ మైన శైలిలో ప/పంగించాడు. 
కృష్ణారావుగారు మాతం తెనుగులా” కించి డక్సివ్హ మైన వ్యాఖ్యాత వైఖరిలో సంవాదం నడిపారు. 
ఆ నిమ్టల ఇష్టాగోప్పీ మ గీసింది. వా రాకథాకలాపాన్ని చిలికి చిలికి వదిలిజేసారు. ఉక్బుద్ద్గబుద్భుదాల 
తోను నుజుగులు నిండిన దధిభాండంలాగా నిలిచిపోయింది, కాని ననీతాన్ని ముద్దలుచేయడం _ 
వజిచి పోయి ఉంటారు, 

| 
ఇంతలో వేంకటరమణయ్య గారు అందుకొన్నారు. ఏమండీ ! హనుమంతరావ్రగారూ, 

మతి మాష, తిక సంగతి _ వమి చేనువున్నారు అసి (వస క్ర లోకి దింపారు ఇంతవజకూ మేము 
సంభావించిందంతా అజేవివయంకాదూ అంటూ కొంత 
ఏమేమా ఉపదేశించారు, అదంతా జ్ఞాపకం లేదు, 
నాలో విలిన మైన టింజువ్రు ఇడి. 

సాకల్యంగా కొంత నూచ్యార్థ నూఛకం7గా 
ఘృతవా9యంగా సర్యాంగీణ ప్రసారం చేని 

“సారస్యత (పతివ్యిత మైన సంప త్పతిపత్తు లే జాతికి అతవేయమలంయిన ఐళంర ము, దానిని కళా 
వంతంగా నిరూపించుకొని నిలువుకోవడంలోనే జాతుల ఉత్త రో తర (పగమనం గోచ 
కొస్తుంది, సారస్యత సాధనా అవుతుంది, సిద్ధి అవుతుంది, ఇది పాచ్యులు (ప్రతిపాదించిన 
గొఒపస్మూ తం”? 

'ఆంధ్రభారతి' అనే కుభనామంతో పకక బయలుదేరడం నిశ్చితమమింది. తొలిసంచి 
క్కు “ధ్యాని బుద్ధుని' మోద పద్యాలు (వాయవలసినడని కష్ణా రావుగారు నన్ను ఆజ్ఞాపించారు, 
ఆందజువకా జేచి నిర్ణమించామ'", ఇంత జరిగినా అ వసారాలో ధ్యానస్థిమిత మైన పృసన్నో పాస 
నాపిభావం తోణికినట్టు లేదు. 

ఆంధ భారతి తెనుగువాణలో తీయనివాకిండ్లు చాలా తీసినమాట వా సవము. మును 
ముందుగా మహాశవృలకావాాబలో సంవృతంగా సూచనామాత్రంగా ఉన్న సౌందర్యసంపదికా 
నాన్ని పకాశింపచేయడం ఒక ముఖ్యాంశంగా అంగీకరించి యత్నించిండి, వేంకటరమణయ్య గారు 

౧౧ 



భావస్థిరాణి జననాంతర సౌహృదాని 

నూతనపియుడు, ఒకమాజు కాకినాడ కాబోలు పోయి వచ్చారు, అక్కడ ేక్సివియరు నాటకాల 

మిద ప్రచండమైన చర్చ జరిగినదట. వెంకటరత్నంనాయుకుగారికాల మది, ఇక సేక్సివియరు 

వ*జ్క్యయాన్ని గురించి సమంత వాఖ్యానాలు వల జకుగవు ౪ అందులో ఆంగృమహోకవి ఊహించి 

ఉజ్జీవంప చేసిన నాయిక లనుగూర్చి చర్చించారట, అక వినీ వచ్చారు అల్లా మనకావ్యనారి.కలరు 

గురించి చర్చించి సౌందర్య సారస్యాలను ప్రకటించాలని నా వెంటపడ్డాప, మొట్ట మొదట నేనుకూడా 

బడాయికో లేక ఆంధ కం కిందుచేయి కాకూడదను అవాంకారము వి-దనో హుంకరెంచినమాట 

నిజం, మనమహోకవుబు చిత్రించిన నాయికలు ఏవాసిలోనూ ఏన మ:త తీసిపోరని ధారాళంగా అనే 

సాను, కొసి వేంకటరమణయ్య గారు ఊరక వద ళేవారుకారు. ఆ అందచండాలు బైటపెట్టండి, 

దానితో మనపడుచువారరికి అంధ్ర) కావ్యాలమోిద అభిమానము అనురక్తి పాచ్చుతుందని గట్టిగా 

పట్టుకొన్నారు. వదిలించుకోవడం సాధ్యంకా లేదు. (వాయడానికి కలం సాగదు, ఊాహకూడా ముసు 

గులో కదులుతుంది కాని చక్కగా కన్నులు విప్పి వికసింపదుం 

స్త ష్య 3 స్తు ష్ణ 

బ్రంకీలో బందరు వెళ్ళివస్తూ దుగ్గిరాల గోపాలకృష్ణ య శారు జ వాడలో దివ్యా 

'బేశంలాగా దిగారు. సాయంత)ం రామమోహన లై బ్రరీలో శేబుణే తీరి కూర్చున్నా ము, ఆర్య 

సమాజం నారి వై దికమాగజీను ఆనాడే వచ్చింది. అందులో ఏదో వ్యాఖ్యానాన్ని పట్టుకొని 

ముక్క్- ముక్కలుగా ఖ డించేసారుం మంచి పులకలో ఉన్న ది తత్వం ఆనాడు. అటు హోస్యరేస 

పరామర్శ, ఇటు లాస్యంలో ఇమిడిఉండే పరమయోగ రహస్యం - ఒకశుమిటి తారామండల 

గణిత శాస్త్రం మొదలు పాతాళోదరపదార్థ విజ్ఞానంవజకూ _ అనకట్టమిోాద పొరిలికోయే మహో 

ప వాహ తరంగతఎడంవలె దూకిపోతున్న ది పసంగం. ఇది ఆగేది ఎక్కూడనో తెలియ శేడు, 

ఇంతలో బ)హ్మోనందస్పగ్శ కొంచెము తగిలింది “అదంతా సెేనండీ ! వేంకట గమణయ్య గారి 

స9ళ్న అలాగే నిలిచిపోయింది. మనము శాఖాచంక )మణము చేస్తున్నాము. తెనుగు కావ్యాలలో 

కళకళలాడే నాయికాజీవిత మేదై నా న్యా సముఖంగా రావాలె మోారేవైంరా సూచన లీయండీ, 

సుబ్బారావుగారు దీర్తాలోచనలో ఉన్నారు జని నాతినర్కంగా ఎత్తి వికిచారు గోపరాజు వారు. 

తిక్కన దిద్దిన చాాపది పాయ రాదటోయి అన్నారు గోపాలకృష్ణయ్య గారు. నేను నీళ్లు నను 

లుతూ నివ్పందంగా ఊమకున్నానుం “తిక్కన నిర్వగాణానికి చక్కని వ్రూర్యరంగం ఛారవిలో 

ఉన్నది చూడవోయి) అని మతొక సూచన విసిరారు, “'సుబ్బారావుగారికి మనుచ్రైతమోద మము 

కారం మెండు. అందులో అందక తె నవరినై'నా ఎత్తుకోరా నూ” అన్నారు, తిరిగి బిహ్మోనందం 

గారు, “శేష్ ఛేస్ అన్నారు వేంకట రనుణయ్యగారు. వారి కప్పటికే శృంగారనాయికా భావనతో 

ఉల్లాసం ఉబ్బిపోతున్నది. ఆ నాటి ఆ ప్రవోపక సంభావణాఫలితంగా 'వరూధిసో అనే వ్యా పానికి 

గంథా:య సర్వస్యంలో జుూతకచకం స్ఫుటమయింది. ఇలా అందలి అనేక వ్యాసాలకు నూతన 

చర్చాప్యతిపాదనకు ఆధారములమున గాథలు ఉన్నవి, 

అం 



శ్రీ అయ్యంకి వేంకటరమణయ్యగారి సన్మాన సంచిక 

Il 

సుప్తంగా ఉన్న స్మృతిసరన్సులో స్నురణోపలశకలం విసిరాముం, జీవనం కదిలింది, 

బయలుదేరిన చిన్న కెరటము తిన్నగా వలయం కట్టింది, ఉ త్తరో త్తరవిశాలంగా విస్పరిస్తున్నది. ఒక్ 

శరటం మజొక క5టానికి పుట్టుతున్నది, చేటాః? దాసికి జనకమగుకున్న ది, దీనికీ అంతు కన్పించదు, 

అందుకనే డార్శనికులు రత్ోజ జన్యజన మైశగర్యం) అ అన్నాశేమో ? అయితే చూడడానికి పృథక్సరి 

మాణం తొల్పుచున్నా, అనంతంగా ఆవృ త్రములవుతున్నా, -ఇవన్నీ సకాళ్రయబద్ధముతే. అడవి 

కూరకూ సముద్రలవణానికి పాకసంబంభం ఎలా కుదిరిందో, ఎవరు కుదిర్చారో ఊహింప లేము. కౌని 

పర్యవసానంలో రుచి సిద్ధించింది. ఆలా, జీవనయా తాప) వాహంలో "మేము ఎక్కీ-ననావకు 

జెజవాడరేవున లంగరు పడ్డది. ఈ మహోతీర్ణసంనిధిలో కించిదూనంగా అమ.దా జేండ్లు గడ-చినవి, 

ఇందులో అధికభాగం బీహ్మోనందసమ్మిత కావడం విశేషము. అయంకివారిడి సంపన్న సంప 

చాయము. జనకుడు పృ యోజకుడు ఉద్యో గి, పాచీశులకు సహాజముయిన కిజకనితయందు 

ప్రత్య యంగల గృహస్థుడు అయినా ప్రోవుతువిషయసారవళ ఎలో పడిపోక తప్పిందికాదు, 

కజకు టంకుశం ఒత్తులున్నా, కనకకంఠహోరాలతో కులికే కరికలభం నిరంకుశ పాయంగానే 

నడుస్తుంది, అసలు ఆయనది గాలిపక కగత త్తం, అంతా ఉత్తుంగయానము, 

బ్రహ్మానందం ప్రగాఢ గంభీకుడు, అసలు గోపరాజువారు ఆంధ్రదేశానికి ఆదాయ 
నూతాలు అడంగులు పుకులు పెట్టి, పిమాణా ౫ పరిగణించి ముళ్ళు వేసి సిన మంతి?9ిఖామణులు, 

గోలకొండ నబౌబులకాలంలో వారు ఇ్రకరుల కిప్పించిన ఈనాము లెన్నో చెప్ప లేము, కాని 

సాంత పటాలు పెట్టుకొన్న విమాత్సం స్వల్పం, ఆనాటి ఉద్యోగవృ తం అటువంటిగి, 
(Ae) చి శ్రి వి 

బందరులో బ్రృహాగ్ముప దేశం, విజయవాడలో కి మాకలాపం. అవి సంకాంతి నెలలు 
వలిదినాలు, అయినా బెజవాడలో శీకం అంతగా చాధించేదికాదు. రాత్రిభోడనానికి “వళె+ముః 

ఇల్లు కుశలంగా కనపడ్డది, లోపలికి వెళ్ళ రికి రెండు జక నులా-తర్లు వెలుగుతున్న వి. పకా 
శిస్తున్న దీపజ్యాలలు వత సవ స్తేీమితేములుగాొ ఉన్నవో ముడిచి పెట్టిన గాజుచిమ్నాలు కూడా అంత 

నిర్యలంగా మెజుస్తున్నవి, నెదికిపట్టుకుందా మన్నా చిన్నమంత మచ్చగాని మకిలగ'ని కానరా జేదుం 
ఎక్కొ_డీవస్తు వక్క-డ చక్క-_7గా సర్చి సవరించి అమర్చినట్లు పొడకట్టుతున్న ది, 

పాదప) మొళనాదులకు. వేడినీళ్ళు _ మడికట్టుకోవడానికి తెడికొల్లాయిీలు - వీటలవితాద 
కుచ్చెళ్ళుపోసిన మడిగుడ్డలు - అంతా కుక్ట ఆహితాగ్ను లగృవాంలాగా కేయారయింది.అయ్యంకి 
వారి చిన్నవాడు అజసేమిమమయినా ఊరుకో లేదు. రామమోహనలె లైబ్రరీ వీమయం వడో 
దు)తవాక్కు-తో  దొర్గిస్తూ మధ్యమధ్య నవ్వుతూనే ఉన్నాడు. అందజుం కూర్చున్నా ము. 
పచ్చని పివిమలబేహం ల విశాలమైన ముఖాన పండువంటి కుంకుమబొట్టు _ విప్పారిన కండ్లనిండా 
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భావస్థిరాణి జననాంతర సౌహృదాని 

మెటుస్తున్న కాటుక రేఖా. కాసెపోసి కట్టిన కావిచీరతో = ఒడ్డూపొడుగూ గల ఆ మంగళ వి) 

హాన్ని చూచేటప్పటికి చప్పున మామేన త్త మనస్సులో పకి ఫలించినట్లబింది, కమ్మదనాలు చిమ్మే 
కందిపచ్చడి, వంకాయ వేపుడుకూర, కర్నూరంవంటి నెయ్యి, తియ్యని aE: "పరుగు పుమ్మ-లంగా 

చేతికొద్దీ వడ్డించింది. [కొ త్తపరిచయ మైనా పాతచుట్టరికంలాగా నడి చింది ఆనునుంగలి |బహ్మో 

నందంగారి అర్ధాంగి. బ్ర న ర్హ్రసేవ భ| దంగా పవితీంగా జరిపి పుత్రపాలనావ తానికి ఉద్యాపనం కాకుం 

జానే మభ్యేమొర్షంలో స్వస్థ ఇన్టురాలమింది. బిళే్రనంద పరిణామం బవ్మాచర్యంలో నే పర్యవ 

సిస్తుంచే మో! 

భో \ స్త స్త ఫ్లో al 

దర్భంగామహో రాజుగారు దశ్నీణాపథతీర ర్గ మూతలు వేసికొని కృష్ణాస్నానమునకై 'బెజ 

వాడలో దిగుతున్నాడని వార్త విన్నాము, రామమోహన _లెబ్రినీ అప్పటికి పీథమావరణం | | పతి 

స్టీతమయింది. మహో రాజాగాలికీ స్వాగతమియ్యాలనే సంకల్పము ఎవరికి తగిలిందో సరిగా జ్జ కిలో 

చేదు. కాని అభిలావ అంటుకొన్నది జీడిలాగా. ఒక్క సాయంత్రం లెబ్బరీలో ముగ్గురూ కలిని 

కొన్నారు. నేసకూడా ఉన్నాను, మవోత్కుడు తోలిసారి శాంతినిశేతనానికి వేంచేసినప్పుడు కుల 
పతి రహీం దుకు అళిమవాసులతో సమాయ త్రము వేసిన స్వాగత సంవిధాన మంతా అప్పుడు నా 

దృష్టిషథంలో మ్ము దించిన చితుపటంలాగా పోజ్యలిస్తూక ఉన్నది. ఆఫ్యాగతే విధానమంతా ఒక్కొ 

క్క_విమయ మే వివరించడం మొదలు పెట్టాను. రవుణయ్యగారు ' ఆ అది ఉండాలె నంటారు.” ఇది అవశ్య 

మంటారు, చివరకు ఏదిలోపి చినా ముల్క్ కోచేసి నట్టుంటుందంబారు. ఇలా అన్నీ అమర్నవలసిన వే. 

ఆంధు)ల అందచండాలు, అభిరుచి వి శేపాలు, ఈదెబ్బతో ట్ _త్రరహిందూస్థానీయుఖకు బోధ పడి 

తీరా లెనంటాడు, ఆలంకరణనముతొ ఆప్పుడు అవుతున్న క్షే ఫులకళరించిన 'జీవాంతో నవ్వులలో 

కొంతా మాటలలో కొంతా ఆగీ ఆగకుండా ఉత్సాహం ఉబికి పోతున్నది. ఆయనకు శెండవివ క్తి 

(పకి (పతిపాదనలో ఉండే ఘటనా[ప యూసమో, వ్యయ భార మో సూచిస్తూ పరుగులు పోయే 

పడవను ,మందగిసాడు. ఇక మూడవహకరొ ర్తి పదిమూటలకు ఒకవమూట విడుస్తూ. 'డబ్బుమాటమాచు 

కోవచ్చు లే? ఆ _ "ఆపసికాక పోతుందీ = _ ఈ కార్యము ఆగుతు దీ, అంటూ నూటిగా చుక్కా_ని 

తష్పుతాడు, పలుకులో మె త్తవవం ఉన్నా పటిమ జూజదు, ఆలోచనలో అతుకులు కన్పించవు, 

సంభావణలో ఇతర వాదం అంగీకరిస్తున్నాడో, అపాక రిస్తున్నాడో తోచదు, కండ్లలో కౌతుకం 

తొణికీసలాకుతున్నా, ర క్తరేఖల కు వాడుదలగాని వక )కగాని తగులదు, చూపులు స్నిగంగా 

స్నళ్ళుపోతుంటవి. కాని "నాసికాగంమోదినుంచి లలాటానికి తిరిగి స్థిమిత ములవుతూ ఉంటవి, 

వేడుకను ఎంత విశృంఖలము గాకుండా నడపగలడో వేవననుగూడా అంత వివృతము గాకుండా 
సంయమింపగలడు, బ్రహ్మానందం అసలు కొ ండివిటి మంచిసిళ్ళ బావి, అంశు లోతు ఎంతఉన్నా 

మధురోదకమయమూా, ద్వాదశ వత్సర తామానికికూడా ఎండీపోనిదీ అని తెలుసుకోవాలె, 

వాదానికి జిజ్ఞాస లతయణం. నిర్గ క్ర రణం౧లక్యుము, వివాదంలో ప్రకోపం జడలు విప్పుతుంది. ఆవేశంతో 
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(శ్రీ అయ్యంకి వేంకటరమణయ్యగారి సన్మాన సంచిక్త 

పర్యవసానం చెందుతుంది. ఉన్న మౌాధుర్యమూ మజా ఆంతా సం వాదంలో నే అనుభూతి! 

వస్తుంది, నాటీ సం నాదంలో మూడూ వ కుల అంత ఃకరణాద గాలు. స్ఫుటంగా బయళలుపడ్లవి, 

ఏత త్పతి ఫలంగా స్వాగతం కోభాయమానంగా జరపడం నిశ్చీతవుయింది, 

స్య ఫ్య లస స్త స్త 

రాతి అంతా దీపాల వెలుతురులో. పని ఒరిగింది, కజుకజిమని పొద్దుపాడిచే సరికి 

రామమోహన గ“ ౧ థాలయ ముఖరంగము ఒక మహోమంగళ  మంటపంలాగా సిద్దమయింది. నిలు 

చెన్తు కదశీస్థంభాలకు పచ్చికొట్బరాకులు అల్లిబిల్లిగా చుట్టి తీర్చారు. వానిమిద పనుపు బంతి 

వూలదండలు ముప్పగగా సవరించి జారవికి చారు. 'వాటించూ స్తే వ్ ఏపా ఉన్న దన్నాడు (బహ్మోానందం. 

కుమారీ రెడ్డకాలంలొా శొండపిటి నిండు కొలువులో అడవచ్చిన అప్పర వలలాగా ఉళ్నారనా్వ ను. 

లోపల ఎంత చ దించాడో కాని బయటికినాత)ం తొణక లేదు. “ఆ నుంగళహోరతి అయిందాకా 

వమరకండీ అన్నాడు, రమణయ్యగ రి రసిక వ్యా వయం దాగీంజిగాదు నోరూరుతున్న నూత్న వయ 

న్కు_నిలాగా నవ్వే కాడు, అఆదర్శనం ఆయశను ఏ స్కతిళోకి లాగిందో ? ఆ ఉనస్సువే అడగాలి ! 

చతుముథిమం'కా ఎట్టి కుట్టితో అలికించారు. ఎజుపు, “తెలువు, పసువు రంగులలో 

పిండిముగ్గులు పెట్టించారు. అవ్షదేశ్ పద్యాలు, పరమపదసోపానాలు, గంగాఘబభ్దాలు, సీతాకోక గళ్ళు, 

వమేమో? తీరుకీరుల రంగవల్లికలు తోలిచినట్టు అచ్చులు కూర్చివట్లు నాసావిధాం త్రీ ర్చారు. ఈ 

అలంకరణాలు అమర్చినవారందణూ చదువుస ౦దెబురాని నగరాల మబుంటి నారీముణులు. ఎంత 

నాగరికం వీరిలో తరతరాలు జీర్ణించి కన్నదో నాడు స్ఫురించింది. ఇందుశే వీరికి నగనరాలనే జేరు 
నిలిచిపోయించేమో సింగా [ 

ప్రవేశ పదానికి ఉభయ పాగ్ట్యాములలో పూర్శకుంభ్లాలు పెట్టారు, తొమ్ముల యెత్తు 
రాగిగం గాళాలు, నాగవల్లీ బానలు, నిక్మ్యల కృష్ణాపూరంత్' ని ౦కి పెట్టారు. చిగురాకు నుండలతో 

తోమివ తామళ్భాయలు, పూసిన సుధాధావళ్యమూ శోభలు చిమ్ముతూ అవి మహోత్సవ 

మాహాళ్శ్ర్యనును నూచిస్తున్నకి. ఇ  టునకు అజపని కాత్త తగంపలకు పసుపుపూసి వెండిపూల వంటి 

-పలాలతోనింపి మూడుచోట పెట్టారు. ముఖర గంలో కామభేువులవ ౭టి రెండు సవత్స వీనోధ్నీ మ 

తల్లులను కట్టి చేసారు, కారక కోండ డలో స్మెః శృంగారం, ముఖాలంకృత కుంకొమ గ కృతిలకాలలో 

ముగ్ధమాంగల్య మహత్తు, పసువుబారా౯, రాణిస్తున్న పాదాలలో ప్రిపంచకల్యాణం సంపూర్ణ సుధా 

భాండమ వలెనున్న "పొదుగులో అమృతానంగమోవాం కం దళిన్తుంకే కండ్లు నోంగించిననాడు 

ఆ ఆంధిబేశ గోజీవ సౌందర్భంచూ శ డడానికి గంంథాలయడా ముకు ఈువలావల పెద పెద్ద సివ్మ్య్రూలకు 

తమలపాకుల మాలలు చుట్టి దీపాలు వెలిగించారు ఐదుగురు కన్యలు, నూతన వస్తా భరణాలతో 

ఆపాద చుంబిత కంఠ కునుమనూలబతో పూజప్లె వత్తుకొని నిలిచారు సున్నితంగా సన్నాయి 

మేళం సాగుతున్న ది. కృవ్ష్వ కాలువ తేరంగాలు లయ చేస్తున్న వి, కలానీల కంఠ స్వరాలాపం అలసా 

౧౦౧లో 



కావ స్టిరాణి జననాంతర సౌహృదాని 

లసంగా (గుతి క లుపుతున్నది. సూరి నరసింహా శా స్త్రీ గా గారు భస్కభారణం చేసి కుంకుమ తిలకం 

ధరించి శుక కకూర్పాసం, వకీలు త: పాగాతో పట్పింజలు చెక్కిన పట్టంచు ధోవతి కట్టి ఎఅించు 

ఉప్పాడ ఉ  త్రరీయం వే వసి ఉత్సావా సామ్యతేలు పరస్పర సంరంభం వ పొందుతూ ఉండగా వచ్చారు. 

ఒకమాతు "బిహ్మానందాన్ని మజ్ొ? సారి వేంకటమణయ్యనూ క లిసికోవడం, ఏదో విచారించడం, 

చర్చించడను జరుగుతూ ఉన్నది. రమణయ్యుగారికి అనలు లోకమే కనబడడం లేదు_ బ్రహ్మానందం 

“ఒకరి కేదో చీటీ [కని ఇవ్వడం, ఇంకొకతి "శేదో చెప్పి పంపడం, అన్నీ సరిగా ఉన్నవా ౪ని నన్ను 

ప్రశ్నించడం, ఈ పండిలి. రోద్డుదాకా పెంచివేస్తే బాగుండేదేమా యని వలగా పల్లు కదలకుండా 

లో పశేషములు ప్రస్తావించడం! - ఈలాటి శ్ర భారగంస్తావస్థలో ఆనందమో, అంవోళనమో 

త. స్థితిలో ఉర్నాడు. మొకానికి అందజికీ ఎదో చితావిప్యారం హత్తుకొన్నది బి3 

వాడ ఉపలతక ళా కృష్ణాతీర విషయం సాథర వంగా ఏనాడో ఏ అమరావతిలోనో ఏవృద్ద్ధ కుల 

పతుఒకో నాటి విదాా౭:యముల ముందు సవ ర్తి ర్తిల్ఫిన సు సార్ట్గ్ వోఛ సావమాత్కార ముంది” 

ఆప్పటికే చూడవచ్చిన పౌరజనం, వేలకు మించి దీ _ సర్భ్యమూ సమాయ త్త మయింది, 
కృృల్లూన్నా నములు సలిక్కి (వా గుదితుడ్డగుచున్న సూర్యభగ వానునికి అగ్ష రము లే త్రి త్రి తీర్థ 

వాసాడికము లెన భూరిదతీణలిచ్చి, దర్భాంగా వహోరాజుగారూ వారి పరివారమూ గుజవు 

బండ్లలో చేంచేసారు. జయదయధ్యాననులు మిన్నుముట్టినవి, వాద్యములు మో)గినపి, చావ్మాణ 

స్యస్థివాచనం బహ్మోనందజనకంగా పా)రంభమమి ది. | 

వచ్చిన పెద్దలు పురపాలక లు తోడ రాగా సూరి నరసింవాశా క్ర్రిగారు, వేంకటరమణయ్య 
గారు వారి సమాపించి బండ్లలోనుంచి కరగ9వాణంచేసి దింపారు, మహారాజు దిగ్భాంతి చెందాడు, 

What is this! Andhras—Artists— Beautiful” —~ అని సచివో త్త తములతో ముకా ము.క మంిన 

సంభాషణము చేస్తూ దిగాడు. విషయ విశశమ మున ఉత్తుంగ చిక్తవృతి ౬ంకా ఆయన విశాల 
నేతా్రాలలో వఏీప్పారింది, 

సంపుజాయో క్త కంగా అర ర, పాద్యం మున్నగు విశీప్రాచా రొలూ లాంఛ్లనలూ జరిగినవి. 

సోముఖలో కావలోకచం చేస్తూ? పూర్ణ కుంభములను చూస్తూ లాజలు వరి స్ఫూండగా, బౌ9హ్మణ 

దీవనాతుతలు రాలుచుండగా, రంగవల్టీ మంగళ మయమైన గ్రంథాలయ 'ముఖపథాన అడు గులో 

అడుగుపెట్టుమూ నడిచారు, ద్యారందగ్గరనున్న కన్యలు కంకణాలు తొళంవేయగా కంఠాలు "ల 

స్వన గ్ తొమ్బుతమును చవిచూపగా మహారాజుకు కుంకుమతిలకం తీర్చి, హోారతులె త్రీ స్వాగ తాభి 

వందనం సలిపారు నుప వేశ మా సుఖాసనకలాపమూ జరిగింది. వాద్యాలు ఆగినవి. మహో 

సంకల్పం పఠిస్తున్న ఆంధ) బ్రాహ్మణ కంఠాలలో అద్యంత పర్యుత్సుక మయిన వైదిక స్యర వె లభ్యం 

ఉదా త్తంగా ఊర ర్భ (ముఖ మై, అనుదా త్తంగా పరిసర పర్యా ప్ప ప్తమె బహ్మానంద  సమానాధిశేర 

ణాన్న్ని సాధిస్తున్నదే. 



శ్రీ అయ్యంకి వేంకటరమణయ్యగారి సన్మాన సంచిక 

పతి)కలూ పత్రికా నిర్వహణమూ ఆ రోజులలో ఇాలా అధికంగా ఆకర్షి ంచి ఆవేశ 

మె తించిన మాట నిజం. మోడగళొ రివ్యూలమోద ఉండే మోజు ఇంతింతకాదు, అడి ఎప్పుడు 

వస్తుందా అసి పోస్టు ఎదురుచూస్తూ ఉండేవాళ్ళు, ఆ పత్రికా వ్యాసాలు అకురాతశుర విచక్షణతో 

చదవడం సంధ్యావండనంనంటి క్ర రృవ్యం, అందులో ముఖపత్ర చిత్రాలను అవలోకించి ఆకభింపు 

వేసుకోవడం నాగరక లక్షణంగా ఉండేది. కొన్ని బొమ్మలు కంటికింపుగా ఉండేవి, మజికొన్ని 

విపరీత రేఖా విన్యస్తంగా కనబడేవి, వాటిమోద ఏవో వ్యాఖ్యలు వా)సేఐ గుసంసాదకులు, 

బెంగాలీ వారక జాతీయోద్లారకులనే అభిప్రాయం వెళ్ళుపాణీంది. కాబట్టి ఉన్నా లేకపోయినా 

ఆ విచిత) చిత్రాల అంతరార్థ రామణీయకం అగమ్యగోచర మయినప్పటికి అనుభూతికి నచ్చినట్టు 

విద్యాధికులు నటిస్తూ ఉండేవారు. 

రమణయ్యగారి ఆంధ్రభారతి మొ త్తంమోద ఒక నవ్యగమనాన్ని ప వేశ పెట్టింది. ఆ గచన 

కొంత కొ) త్రతో)వలో తుంళ్ళింతలాడేది. రచయితలలో రావికి పడుతున్న భావాలు, అంతూ 

పొంతూ అగపడని అభిలామలు, నేల నాలుగుచెజగులను చుట్టివతామని కట్టిన మనోరథాలు, 

జాతిని ఏదో అవ్య కమైన ఒకా నొక ఆవేదనలో ఆరాటంలో ఉడికించి చేసినవి, అయిలే గుతజ్తాలు 

తేకుండా అశ్యశాల "అెందుకు * పొడీ లేనిఇంట్లో పాత్సలు సేకరించి పెట్టకమెందకు 4 బియ్యం చరాడ 

కుండా ఎసరు కాగపెట్టి వమిఫలం* సంచీ షాహుకారిడై తే దానిలోని దవ్యాన్ని గతించి తర్కి ౦చిన 

పియోజనమేమి? పాతగోడలను పడగొట్టాలనేగాని పూత వేసి పులిమి పుచ్చడంవల్ల లాభమున్నచా!? 
ఇత్యాది రాదాంతం, ఆశేపణ, అనుదినం అనంతంగా జరుగుతూనే ఉండేది. కాని రమణయ్య గారి 

చిత్తవృ త్తి బాలా చితిమైనది. చీటికి మాటికి చెదిరేదికాదు. కోజెదూడకు కొమ్ములు వచ్చేటప్పుడు 

ఎలాటి కండూత్క-ర్థ తలశెక్కు_తుందో అలాటి పడుచుపొంగు ఆయనలో ఉండేది అన్ని జబ్బుల కా 

ఆనందభైరవి అన్నట్టు ఎక్కడ పట్టుకన్నాడో సంశయాత్కా. వినశ్న్వతి అనేవాడు, 

బ్రహ్మానందం బిహ్మువిద్యలాగానే అనుభవంమోద అధారపడి మాట్లాడే మంతి శాఖీ యుడు, 

6 కట్టలు గట్టిగా "లేవని కృష్టాప/ వా హం పొంగకుండా ఎండిపోకుండా ఏమిటీ? ” అని వివాదసమా ప్రి 

చేసేవాడు. ఈ పూర్వరంగం మనసులో పెట్టుకుంకు నాటి పత్రికా ప్ర)చారానికీ జెడ వాడలో 

జరగిన పృభానసేవన అర్షమాతుంటి, ఆనాడు అంధ్ర) దేశంలో అంకురించిన ఆవేశళాభిలావులకు 

బెంగాలీ ప్రచలనమే మూలకారణమనేవారు చాలామంది ఉన్నారు. నేను పూర్తిగా ఆకోటిలోని 
వాడనుగాను అయితే మన ఉద్యమాలు చాలావజకు బెంగాలీ వైఖరిని అనుకరించిన వన్నమాట 
సత్యం, అంధులకు జీవయాతిలో నిసర్షమైన ఒక విలకుణ వర్చస్సూ వాసనా ఉన్నవి, వాని 

స్వరూపస్వభావాల అసలు నిగ్గును తేల్చడానికి = నూర్య కేజస్సునువలె _ పరమాణుస్థితికి మార్చి 
విభాగింపక లిగితే అందులో అభినుతావరణంకన్న అభిరుచి వలయం అధికాధికంగా దర్శనమాతుం 

దని నా విశ్వాసమా, పీరేశలింగంవంటి పీరసంస్క- ర వృాదయం “చాక్షుషక తు” వని కపియే 

చెప్పుకొన్న కాళిదాసకాంతరూపకాలవిళాదికి వాలక తీజిందికాదు. ప్రరూఢ గణితశాస్త్ర 

౧౦ 



భావస్టిరాణి జననోం కర సొహృదాని 

పువిష్టులై న భానుమూూ ర్థిగారి భావనా .ఏధిలో 'భారతధర్మదర్శనం' ప్రత్య్యూపషమువలె పరవళ 

నృత్యం వేసింది. రమణయ్యగారి అంధ)భారతీ పురాణ సంపుటాలను ఒక్కమౌాటు తిరగవేయమని 

నా మనవి గ్రంధాలయ సర్వస్వాల పాతసంచికలను సరదా కోసమైనా విప్పి చూడండి, మగు 
వడి మరిచిపోయిన ఆంధు)ల మాధు వ్యానుశీలనం తిరిగీ చిగిశ్చే వై చిహ్నాలు గో చరింపకపోవు, 

నాటి ఈ కొ) త్తరాగము ను ప్తంగా ఉన్న సవృాదయచకా/న్ని చక్కి-లిగింతలు పెట్టి వేశందంళకే నేను 

అకతిశయో క్తు లాడడం శతేదని నమ్ముతున్నాను. గురుజాడ వారు ముత్యాల సరాలు త మారు చేసీ 

తమంతట'తాము పంపారంశే, కొమఢకాజు వారు అలంకార చర్చతో భూవీంచారంకే, ఆనాటి ఆ 

పతి,కావ్యవసాయని'శేమమూ అది ఆకర్షి ంచిన పాజ్ఞజరాదరమూ అవగతమాతుంది. గురుజాడ వారు 
మవోరాజ మిత్రుడు, అంగ్ల సాహీ త్యాఫీరు చులకు “ముద్దుడెన నవనాగరకవీ దగ్గుకు, సౌందర్య 

సారస్య భావముళే ఘష్క్ాంచి, ముష్క-ర మైన మూర్తాచార జాడ ౦లో మూలుగుకున్నట్టు 

కన్పించింది ఆయనకు మన ఆంధ) సంఘం, దుష్టాంగం ఫండిచేనే గాని శేపాంగ శ్రేణికి కావల 

సిన సుఖం కలగదని వారి విశ్వాసం, అందుచేతనే పిరేశలింగంగారికి వలెనే గురుజాడ వారికీ 

కూడా సాహిత్యం క స్రసాధనగా అవలంబన మయింది, పారంభములో కానీ కవికుల వసంతం 

అభినవంగా తెర త్రీ చసరేకి కాంతాసమ్ముత మైన స్యాయాప'దేశ విన్నాసనమే భాసించింది రంగం ముందు, 

శా మత్రాజు వారు కోవిదులు, పరిశోధనాతేంత) ములో అభిమానం అమునా వాదంకోసము అబద్ధ 

సంఛానం ఆయనకు నుతరాం గిశ్తుది కాదు, విజ్ఞానాన్ని విలునక ట్టణానికి చరిత) జ్ఞానము అవశ్య 

నుని వారిమతం. ఆయన “వాదంకోసం యు శ్రికోసం నేను తర్కం చ గువ్రుకో లేదో నేవాడు. అనంత 
రాన్వేమణకు అవకాశం ఉంశునే శంకకు చోటున్నది కాని అది కేవలం లతణం అనుకోవడం 

పిమాదమని నమ్మిన నై యాయికుడు, పగిలీ పగలని ఆాతిబండలమోూధ చిలుము తినగా చిల్లులు 
పడ్డ రాగిరేసలలోనూ త తగుల్కొన్నవి ఆయన పృజ్ఞాపాట వాలు, అటువంటి మానూ౨సకుణ్రికూడా 
అంధిభారతి తన అలంకాం శాఖాఛాయల [కిందికి లాగింది. ఇది చాలదా ? గ్రంథాలయ సర్వ 

సము భాపూబంధముఖంగా యావతాంధ)మహోదయమునే దృష్టియందుంచుకొన్నది. అందు 

వల్లనే చేళాంతర రాష్ట్రాంతర దూరసామిాప్యములను పాటింపక్, ఆంధు)ల పూర్వజాతీయ 

"నె వై లతణ్యానికి నమోవాకము చెప్పింది. ఊఉ త్రరాది అంధులు తెలంగాణమును విస్మరించిరని 

ఇటీవల గోల పెన్సైవారి వాతలకు నవ్వు వస్తుంది. గంంథాలయ సర్వన్యానికి ముఖవింబంగా ఓరుగల్లు 

కోట వాకిలి చిత్రము ముదిత వై చాడాపు ముప్పదియేండ్లయింది. వేంకటరమణయ్యగారు గురు 
శాజూరావ్సుగారిని వెదకి వారిచే తెలంగాణ కథాపరిశోధనం పొొరంభింపజేసికూడా  అంతికాల 

మయింది, *“లోశమంతకు కాక 3 పెట్టిన కాకతీయుల కదన పాండీతినీ పారాయణచేసి ఒకుగల్లున కూర 

గొరవాంకితముగా బలుశ, వ్రుశాలలు నిలుపునాటి' తెలంగాణాదీ పేని అభినవాంధ) కవి తావిపంచిలో 

వినిపించి యును ముప్పది యేండ్లు నిండినవి. పంచాంగాలు చినిగిపోయినా నమ్ తాలు | సశించవుగడా? 
వీంగళి వెంకట్సామా వెడ్డి చేశముఖుగారిని మొట్ట మొదట పీలిచి అధ్యతపీకగారవ మిచ్చుటకుగూడ 

'బెజవాడే ముందంజ వేసింది, 

(16) ౧౨౧ 



(శ్రీ అయ్యంకి వేంకటరమణయ్యగారి సన్మాన సంచిక 

ఆిే గ)ంథాలయ సర్వస్యము ప్రధానంగా గ ౨ఛాలయోద్యమ పిచారానికీ గంథా 

లయ జీవమయిన సారస్యతవికాసాన్ని విస్తరించడానికి కంకణం కట్టుకొన్న పతక సమకాల సము 
'త్పావాంవల్ల పొడసూపిన ఇతీహానవిమర్శనాది రచనలకుకూడా కొంతతావిచ్చి సహకారమయింది. 

అయితే గ)ంథాలయోద్యమము అప్పటి కింకా బాల్యావస్థలోనే ఉన్నది. రామమోహన లె(బరీ 

భవనం కొంత తయారయింది. కాని చాని సంపూర్ణ రూపం మాతం 'తొిమూర్వు లి చి త్తభి త్తికల 

మీదనే చిత్రాకారంగా నిలిచిఉన్నది. ఈశట్టడంకోసంవారు. ధనం సంపాదించిన విధానములన్నీ 
బిహ్యోనందంగా శే ఇశెప్పనర్తులః, పఠి)కాపుచారంమోదికి రమణయ్యగారి ఉత్సానాం బాగా 
మొగ్గింది, జాలీ యాద్యమమూ [గంథా.యోద్యమముకూడా వ్యక్తుల స్యార్ధ ప్రయోజనం కొజుకు 

ణ్ ర 
వినియోగించు కొనే అవస్థ వచ్చింది, దీనిని అరి! ట్టాలన్నారు (బహ్మోనందంగారు, ఆలోచనలు సాగి 

నవి, పన్నాగం వేయగలవాడు (బసహ్మోనంద మే, 

మొకానికి సర్మవతింపుల గడువు గడిచింది, నిశ్చయానికి వచ్చారు. ప తికను ఫస్టుక్తాసు 
సెకురులో నడపాలెనని సంకల్పించారు. అబిుతే సంపాదకుని చేరు ఎవరిది పెట్టాలెనని వామౌాంస 
వచ్చింది. ఈకాలంలో ఇది గౌరవం కావచ్చు, ఆకాలంలో అడి వాలా అపాయంతో ఉండేది. 

అసలు అధిశ్నేప నడపడం కష్టం, అధితేప పత్రికకు మాననష్టపు దావాల భయం ఒకటి. సర్కారు 
శాసనాల బంధం మజొకటి,. ఇందుకుకూడా సిద్ధమైన మనిపి. దొరకక పో లేదు, నోరి వేంకశేశ్యర్ల 
చేత డిక్ష లేషన్ ఇప్పించడానికి ఒప్పించారు. దృఢిష్యడు బలిమ్షడు అయిన యువకుడు అతడు, మిన్ను 
విరిగి మిాదపడుతున్నదంకే ఆవేశానికి భూవికి చాలాదూరం ఉన్నడిశే అనే స్యభావం. తొణిశే 
వాడు కాడు, ఎంత (ల క్కుూకులో నై నా, ఇక పతికకు వేరు కావాలి, అడి తేలదు. పగళ్లు "రేలు 
గడిచినవి. ఏవేరూ నిలవదు. కొసకు “కొరడా అనే నామకరణం నిరారణ అయింది, డిన్త చేవకా ల్ ధ్ధి దరఖాస్తు ఇచ్చారు. (బహ్మోనండంగారు స్వయంగా సాయంత్రం వెళ్ళి మేజస్ట్రీటుగారితో ఏమి 
మంతనం చేసారో వారం రోజులలో మంజూర్ వచ్చింది. 

అందులో పిథమ పతి)కలో స్యవిమయం వా?యా లే, పకక పేరు “కొరడా” అది ఎందుకు 
ఉపయోగిస్తుందో? ఏమని వా) మాలెనో  తేలిందికాదు, తిటినా తియ్యగా ఉండాలె కుట్టినా కోమ 

కు లు 
లంగా ఉండాలె, వేపలతీపి -- కాకుల కలకేంకాలూ ఇవి ఎలా కదుకుతవి! తుదకు “ఎవో” (వాసార్మూ 
రామమోహన లెబ్బరీళలో వసారాలో తూర్పువై పుగడిలో భలున తెల వారుచుండగా  వాషసరి 

షు ae) ౧౧ ముగిసింది. [బహ్మనందం గంభీరంగా మందవోసం చేసాడు, రమణయ్యగారు ఎగిరి గంతులు వేసారు 

కొరడా” షతిక బయటపడ్డది, నాటి నాయకలోకమంతా ఉలికిపడది. కొరడాలో తొలి 
వ్యాసం ఎవరు నాసా రనేడి అప్పటికీ ఇప్పటికీ తేలేదు. స ర్లీయ ఆంధరత్నేం దానికి కర్త అని 
చాలామంది అనుకొన్నారు. కానీ ఆయన వా స్తప్పర్శ అందులో శతేదేకూ? ఆరవాస్యం రమణాయ్య 
గారికి (బహో నందంగారి"కీ తెలుసును, 
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ఆనాటి కథాకలాపాన్ని తలుచుకుంకేు పునర్భాసిత మైన విసృత విజయవాటి 

కావ్యాసంగం యథాస్మ్కృతంగా. ఆత్మసాశీ కంగా ఇలా అనుభటిత మయింది, సెలవు ! 

మై తినిపోలిన ధర్మపు 

సూత్రము -వేజూండు కేదు నూ నునుజులకున్ 

ఛాతి౯ దానిని నడీవీన 

పాత్సతే నివాపరసుఖము లవశ్యము కలుగు 

శ్రీ రాయపో9లు సుబ్బారావు, 

సారస్వలో పాసకుడు 
ముప్పది అబమిదు సంవత్పరముల ఆం [ధజాతీ యోద్యమ జీవితమున నేటికిని వెనుకటి కాల 

మునకును చాలా వ్యత్యాసము కనబడక మానదు, (పాచీనఘట్టములు పోయి ఎన్నియో నూతన 

ఘట్టములు వాటిస్థానమున వచ్చినవి. కొన్ని సజాకీయముగాను మరికొన్ని విజాతీయముగా నున్నవి, 

కొన్ని ధ్వనిని యెక్కు_వ జేయుటయే ప్రధాన లత్యుముగా కనబడుచున్నది, పైకి ప్రదర్శనమునకు డాబు 

నకు నలుగురితో చేకుకొరకు ెనగులాడేవ కొన్ని, నిలుకడ, కంజాయింపు, కట్టుదిట్టము, ఉన్న తౌ 

దర్శములు ప్రతి యుద్యమమునకును ఆయువుపట్టులు, బుద్భుద సాయము గా తణతుణమునకును 

తేచుచు అంతరించుచుండుట నేటి యుద్యమములలో మనకు ప్రత్యతమగు ప్రిధానలతీణముం 

ఆధునిక్ కాలములో సేవజేయు అనేక మంది సామాన్యులకును పీముఖులకున్లు గససూడ సంలాఖా పేతు 

దృష్టితో తళతళ మెరయుచుండును, 'సేవకులలో వకత్యముకంటు భీన్నత్యము మూ ర్తీభవించి 

యున్నది, త్యాగళీలములుగాని, యున్న తొదర్శములుగాని, నిష్కా-మసేవగాని అనేకులలో మృగ్యము, 

నేడు పృతియుద్యమము విద్యావంతులు, వినయళీలురు దృఢసంకల్పులు, నైతికమార్ష ప్రవ ర్తకులు 

నిష్క-ల్యవ చేశాసీ నాపరాయణుల వా స్తములలోనుంచి జారిపోయి అల్పుల వొ స్తగతమగుచున్నది. 

అందుచేతనే నేడు ఆర్భాటము హెచ్చు. పృశాంతేము అతిస్వల్పము, మనజాతి ముందుకు నడచు 

చున్నదను నునభ మా ౦కు మనము దీ ముగ యోచించిన నలుముఖముల పజ్యరిల్లుచున్న కుల 

చ్యేన వివజాాలలోబడి ఆహుకియగుచున్నదనిన అతిశయో క్రిగాదు. పదవులకు, గౌరవములకు, 

పతి)క లలోను ప్రాటుఫా రాలమోదను పక టించుకునే వ్యసనమునకు వూలదండలు, ఫలాజోరవిందులు 

సన్మాన పతాల ఆర్భాటాలతో జాతీయ కార్యరంగ ము బలియగుచున్నది. ఆవగింజంత యుంచు మేరు 

పర్వతమంత ప్రదర్శనము, 

కార్భికోద్యనుము, కర్ష కోద్యమును, పారిశా/మికోద్యవుము, పహారిజనోద్నుముము, కీసొ 
నోద్యమము లంటూ ఇంశను ఎన్నో నేల యూానినట్లు నలువై పులొ తలాఒకటి వెలసినవి, వీటినిగాని 
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శ్రీ అయ్యంకి వేంకటరమణయ్య గారి సన్మాన సంచిక 

ఈ సేవకులనుగాని గర్హి ౦చను, ఎవరికివాశే యమునాతీనే. తలా ఒకదారి ప) పెద్దమనీపీ. ఒక్ 

అష్టా. సోవలిష్టు, క మ్య్యూనిమ్హు కాంగ్నాసిష్టు, బాల్బవిష్ట్రు బ్రంకా ఇష్షు లున్నవి, సక్రరు వటికీలాగిన 

నురీయొకరు కోటకి లాగడం ముదలిడుతౌరు. అందరికి తలాబఒకరకం రండా. "జేరు వేరురకం పాట 

లతో యుద్యమాలు సాగించుతుంటారు. పిన్న పెద్ద ద తారతమ్యాలు ఈకాలంలో అవుస సరం లేదు, 

ఛదువ్ర, విజ్ఞానం, సేవానుభవం అసలే పనికిరావు. ఈలతణములు నవయుగపరివ కృనమంటారాో . 

లేక జాతీయపరివ రన మనెదరా ? 

విన జాతీయ జీవిత చరిత్రలో ఒక పాతిక సంవత్సరములు వెనుకకు దృష్టీ మరలించి 

చూచిన ఇట్టి అవ్య కృలతణములు నాడు కనుపించవు, అర్హశతాబ్బమునుంచి నిర్విఘ్నముగా కొన 

సాగుటయేగాక ఆంధిజూతీయాభివృద్దికి నిరుపమాన త్యాగశీలములతో పృథమసోపానములను 

నిర్భించి చశ్పీవ జేసిన ఆ ధీగుల అడుగుజూడలను గు _ర్తించిన నాటికిని నేటికిని గల వ్యత్యాసము స్ఫుట 

ముగా గాన్పించక మానదు, 

సంఘసంస్కరణ, శ్రావ్యా సమాజ, ఆది యాంధ్ర), వంచేమాతర, గ్రంథధాలయాది 

మహోద్యమములను ఒక్కొ-క్క_కే పరిశీలింపుడు.  విజ్ఞానచంది)క, అంధిభాషాభి ఇర్ధని, గృంథ 
మండలులను నెలకొల్పి విజ్ఞానామృతమును నలుదెసల వెదచల్లిన ధీమంతులను తేలిసికొనుడ-. 

మానవ సౌభ్రాతృత్య్వమును దేశములో నెలఫొల్పి వకజూతికి పునాది చేయుటకు ఆ జన్నాంతము, తరతర 

ములవజుకును బంధముతా 'దులకు, సంఘుమునక్క కులమునకు దూరులయమిన సంఘసంస్కర్త రలను, 

బోంవ్మాసమాజకులను అనుసరించువా శేరి?! వాడవాడలలో పల్లెపల్లెలలో రాతి) దినపాఠశాలలు 

కలకొల్సి కార్మికులకు కర్ష కులకు జీతబ త్తెములు లేకుండా విద్యాదానము, విజ్ఞాన ప్రచారము 

వేసిన ని స్యార్ధ'సేవకులకు నేడు ఎచ్చటనై న గారవస్థానము గలడా ? కులమునకు దూరులె ఆడది 

యాంధు)౬ను వృాదయ పూర్వకముగా నాలింగనము చేసికొని ఆదియాంధ్యోోద మమును సర్వ 

విధముల నిర్విఘ్నముగా కొనసాగించి పృకిఫలా పేక్ రహితముగా చీవచేసి పాటుబడిన సేవకులను 
బోలువారు నేడు కార్య్భరంగ మున ఎందరు గలరు ? వంచేమాతర కాలమినుంచి ఈనుధ్న యుగము 

వజకు ప్రజల నబ్బూతలూగించిన కవులు, చేశనాయకుల్కు గగింథక రలు, చేశసీవజల్ము వీరందరు 

వకలత్యుముతో స్వరాజ్య సిద్ధికయి పాటుపడ లేచా ? 

ఈకాలములో రకరకాల చచితములతోను, వికారరూపమగు నగ్న రూపములతోను, 
మనష, తికలలో కొన్ని కాలతేపము చేయుచున్నవి, సోది (వాతలు, నవ పాచీనకవ ఆ లూ పీట్టక థలు, 

(తియ లేఖలతో కొన్ని కాలతేపం జేయుచున్నవి, నేడు మనకు కావలసినది ఆకాశవీధులలో అంతః 

పురములు నడీసముదములో రాజమహాలులు నిర్మించేకవులా? వెనుకటి జాతీయ యుద్భమమా లో 
బయలు చేరిన కవుల, షృతికాధిపతుల, జాతీయ సేవకుల ధోరణి వేరు, (పస్తుతకాలమున నడచే 
నడక్ష ఇంకొకటి కొందరు బుద్ధిమంతులు ఈ కాలమునగూడను లేకపో లేదు అంతా సర్వ్యళూన్య 
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మని నాయభ్శీపాయముగాదు, కొద్దో గొప్పోయున్నది గనుకనే నాడీ మందముగా అంకమాతీ 

మైనా కొట్టుకొనుచున్నది, దేశసేనలో హెచ్చుభాగము జేరసారములకు గురిఅయినది. వెనుకటి 

కాల మట్టుగాదు. భారత స్మామాజ్యలవ్మీని బంధవిముక్సు శాలను జేయుటకు అందరును వకలత్య్య 

ముతో పాటుపడిన కాల మది, 

ఆంధు)లకు పాథమమున విజ్ఞాన భిత పెట్టినది గ్రంథాల యోద్యమము, మవాసీయులు, 

సర్యవిధముల ను త్రమములు నగు శ్ర కందుకూరి వీశేశలింగం పంతులు, చిలకమ ర్తి లమ్మునరసింహ 

కవి, మంగిపూడి వేంకటశర్య కవిగారల [వాతలు ఆంభులకు జ్ఞానభితు, పెట్టినవి, విమ్ముట విజ్ఞాన 

చంది"క, ఆంధ )భా పాభీవర్థనీ గ)ంథమా లలు దారి తీసినవి, ఆపెన గంంథాల యోద్యమము విన 

చవేయరాతగా దీసికొని తనపని సాగించినది. వీజానమును నలుముఖముల వెగచల్లినది, అంతటను 

సరసర్టితీ ఆలయములు వెలసినవి, వాటిని అర్జులగు వూాజారులపరము చేసినది. అంధ) దేశ ములో 

లక్కు గ౦ంథాల యోద్యమమున కే సజీవమగు స్ట మైన అఖలాంధ్ర)వ్యరూపను గల దనిన అకిశ 

యో క్రి గాజాలదు, గ)ంథాలయ సర స్యశూను పతి) కారాజము, (గామ, పట్టణ; జిల్లా సభలు, సమా 

వేశాలు, అఖిలభారత బేశముతో ఈ చుట్టరిక ము, గంంథధాలయయాత్రలు ఇవన్నియు యుద్య మ 

స్వరూపములు. రాజమ హేందివరములోని గౌతమి గ్రంథాలయము, వలూరునందలి హించా 

యువజన గ)ంథాలయము, విజయ వాడలోని రామమోహన గ్రంథాలయము ఇవి ఈ యుద్యమము 

నకు పెట్టనికోటలు. ఇంకా చిన్న పెద్ద ఖిల్లాలు అనేకచోట్ల లేకపో లేదు. ఈ విజ్ఞానబీజము లే నేడు 

మహోవృతము లై ఆంధు)లను, గాఢనిద్యనుండీ మేల్కొ-లిపీనవి. 

ఈ మహోద్యమమును ఇట్టి యుత్కృష్ట స్థితికి 'దెచ్చుటకు ముప్పడి అయిదు సంవత్సరముల 

నుంచి ఏకధాటిగా సేవజేసి కృ తార్గు డెన దీకుడు 'వేంక బరమణయ్య సుతులు, తొను నిర్మించు 

కొనిన స్థానమును వదలక; రణరంగమందలి ఏీఠునివలె ఉద్యమమును నిర్విఘ్నముగా కొనసాగించి 

నాడు, విజ్ఞానోపాసనను జేసి అయ్యంకి నారు తమ జన్కమును సార్థక పరచుకొన్నారు, పుట్టుట 

గిట్టుట పృతిమాసవునకును నవాజకు, కటుంబపోవణకమి ధనమార్దించుకొనుట, అందు పరు 

ప్రతిష్టలు సంపాదించుకొనుట సామాన్యము గాని వేంకటరమణయ్య పంతులు ఇందుల కపీసుడు, 

మొాతృచేశసేవకయి ఇంతకాలము వకధాటిగా అచంచలభ క్తి విశ్వాసములతో యోధుసివలె 

పాటుపడెడి అదృష్టము అందరకును దక్కదు, 

"జేంకటరమణయం పంతులను దాడాపు ముప్పది అయిదు సంవత్సరములనుంచి చేను 

బాగా నెరుగుశును. మా యుభయుల మధ్యను దో స్తీ మెండుగా గలదు. మాగామం వచ్చి 

నవుడు ఆయన నాతో బసచేసెడీ అదృష్టము నాకు తరుచుగా కలిగినది, ఈ యుద్యమములో 

ఆయనంత వకాగితతో గాకున్నను తృణమో పణమో వారితో కొంతేవజకు భుజ మేసిలిని, 

ast 



(శ్రీ అయ్యంకి వేంకటరమణయ్యగారి సన్మాన సంచిక 

సంఘసంస్క-రణఇవుంకు ఆయనకు యిష్టము 'లేఃవో లేదు, రాజకీయమన్నా బెదరు 

కనబడదు. ఇతర యుద్యమములలో ఆయనక సానుభూతి లేకగాదు. అందరితోను సవావాసంచేస్తాడు. 

వీన్న పెద్దలను ప్రేమించే సగ్గ్ణభావ మున్నది. అన్నిసభలకు హాజరయ్యే అలవా టున్నది. గొని అన్ని 

శీకికి అగ్రతాంబూలం నాదే అంటూ ప్రతియుద్యమౌన్ని వూసుకొని తుదకు వది చేయజాలని వ్యస 

నము ఆయనలో శేకపోవుటనలననే ఒక మహాయుద్యమానికి 'పేరుప్రతిష్టలు శేగలిగినసేవకుడై నాడు, 
శ్రీల విశ్వక ళా పరిషత్తు, పూనా వికంతుశరణాలయములకు జనకుడగు |పొణెసరు శాళ్యేవలే, 

లాహోరులోని దయానంద ఆంగ్లో వేదక ళా శాల పృథానాచార్యుడు మహాత్మా హంసరాజువలె, 

కాం గీ) గురుకుల స్తాపకుడు స్యావిశా కద్ధానందులవ లె తన జీవితమును ఈయన విజ్ఞానోపాసనకు 

అర్పించినాడుం 

ఈయనలో ఆర్భాటాలు, అట్టహోసాలు కనుపించవు, పంజాబీ ఫై ల్యానులా దిట్టంగా 
తింటాడు, ఒకరికి పెడుతాడు. కాలుకొద్దీ తీరుగుతౌడు, ఓపిక హౌచ్చు. నలుగురికి అందుబాటులో న 

మనిషి. ఏయుద్యమములో ఎంతవజకు అడుగునేయవలయునో ఈయనకు బాగుగా తెలియును. 

మందు వెనుకలు బాగుగా గుర్పెరిగి సీవజేయు వివేకి ఒకరిని విమర్శి 'పబూనడు, 

మితు)లను, సేవకులను ఆకర్షి ౦చగల శకి ఈయనలో నున్నది, (పశాంతవదనము, నింగు+ ౦డ, 

పాతికసంవత్సరములనాడు శౌయనయు,. నేనును కొల్లేటి (గామములో మరికొందరు మితులతో 
ఒక స్ను పసిద్ద 3 క)స్క వకుటుంబమును నుదిసంస్కారము చేసి హిందూధర్మము స్వీకరింప జేయుటకు 

ఇరువడి మైళ్ళే బం౦డీమోాద (పయాణం వేసీననాటి యుత్పావామునకును నేటికిని వ్యత్యాసము కన 

బడదు. అనేక సంఘసంస్కరణ వినావోలకు , ఆది ఆధమహాోసభలక్కు |బవ్మాసమాజ సమావే 
శాలకు వంచేమాతర యుద్యమ సభలకు మాతో ఈయన పోజరగుచు తన యుత్సాహమును 

(పకటించేవాడు, (గ్రంథాలయ సభలకు ఈయన వసిమ్టు అని వేరే చెప్పనవసరము లేదు, 

పేరునకు పెక్కండున్నారు. గాని ఇట్టి ఆదర్శ సేవకులకు నేడు మన ఆంధ) దేశము కర 

వయిపోయినడి ముప్పది అయిదు సంవత్సరములు. గ౦థాల రరాద్యమమునకు త్రికరణళుద్ధి గా తన 

జీవితము ను అర్పించి విజ్ఞానోపాసన జేసిన ఆవర్శసేవకుడు అయ్యంకి వేంకటరమణయ్య పంతులునకు 

ఈజూబ్రీ సమయమున “నావృదయ పూర్వక వందన సవ్యాసము లర్పించుచున్నాను. సె్వేశ్వరు 
డీయనకు అయా రారో గ్వైశ్వర్యములు పిసాదించి ఇంకను దేశసేవ జేయుటకు తగిన యుత్సాహ 
మును ప్రసాదించుగాక, 

(శ్రీ వెల్లంకి కృష్ణమూర్తి. 



(ప్రశంస 

మేధాశ క్రి, వినయము, బేశాభిమానము, ఆత్మవిశ్వాసము, ప్రశాంకచి త్తము, మనో 

నిగ)వాము, నిశ్యోల్హానము, శార్యదీకు, ధైర్యము, స్టైర్యము, సహనము నూగనభౌవ ప్వీకరణశ కి క్రి 

వా క్చాతుర్యము, భూతదయ, భొవనాకశ కి , సమన్యయక క్రి కి, స్యయ ౨నియంతృత్యము, స్వార్ధ త్యాగము, 
పరోపకారలీలత మున్నగు వానిని పా శాశెంప జేయదగును. నవాంతర గుణములను రాళీణాత 

మొనర్చి వాని వినియో గమునకు దగిన ఒకస్థూల విగ్గహమును సీ నవీనయుగమున సృష్టించి విలు ప్ప 

మగుచున్న నొకానొక ధర్మసంస్థాపనము కు పునరుద్దరించుటకు బవహ్మా సంకల్పము గావించు 

కొనెను, సంకల్పసిద్దుండగు స్రష్ట దలంచినంతకే కించి త్పారబ్దావశీష్టమును జీవన్ము క్ర కాంఖీంచు 

నొక మహోజీని గోచరమారపెను జన్మ మోత్త మునకు భూలోక 'ధర్కమార్ష సంచకణమునకంెటు 

నులభోపాయము 'లేదుగదా |! 

ఆ మహోజీవి కుపాదాన కారణమైన పుణ్యదంపతేంల ఆంధ చేశమునం దయ్యంకి గామ 

మున అయ్యంకి నామవంశీయులు శ్రీ, మంగమాం బొ చేంకటరశ్నా మాత్యులు వూరోోదాహృత 

గుణవినియోగమునకు దగినట్టు జనాక సరళ దర్శనీయ శిభువొండు ఆంధ్ర దే శాభ్యుదయమునకు శుక 

దళ నొసంగు గ్రవాకూటలగ్న మున జేసనమయ్యెను. ఆత డెదిగి యెదిగి ఆక ర్హాంత విశాలనేతుడు, 

దీర్ణబాహుడు, మక రాంక శ శాంక మనోజ్ఞనూూ రి నవనవోన్మ్రేష భావశబలుడ్డు పరోపకార విని 

మయదృష్టితో వెలుంగు నొక పసిమిబంగొరు బొమ్మగా జనాకర్థణీయు డాయెను, 

చెప్పమబచితిని, బ్రహ్మా యీతీని సృష్టించినవ్పుడే యాాతేని లలాట పట్టిక మోద నీత 

జొనర్ప్పవలసిన కార్యములను ముబ్బంతుల లిఖంచెను, ఆ బిహ్మలిపి; బర్నల్సు ఫీలియో గాఫీకిగాని, 

తదనుయాయి సోమ శేఖరునికిగాని తెలియునదిగాదు; నే డా మూడుపంక్పులను గూర్చి విచారించగా, 

నవి పాయశః గ్రృొంథాలయముల ద్వారమున విదా స్రప/తిష్టాపన్య ప్యకృత్యాహార ప్రభోధమున 
బుషిసంహిదాయ. పునరుతానమా? బపేభటోద్యమముస భారత దేశ స స్వతంత)తా  సముపార్దనాది 

కము-లై యుండనోపునని యూహించుట కనువగుచున్నది. నాయూహాకు తగిన యాధారము లాతని 

చరితుపరిశోధలకును, తన్య్మూలమునకు ప్రపంచమునకు వెల్లడియగు చున్నవి. 

ఇది దై వసంకల్పమే గాకున్న ఆగర్భ. శ్రీ మంతుడై, మాతాపితల శేకపుత్తు)డై , వివేకి 

మొన నత డీపాటికీ.  యేడి వ్యూటీ క లెక్టరుగానో యుండి, పింఛను బుచ్చుకొని సీ యుద్ధపృథారమున 

మరల నుద్ గ్వేగియె, ధనసముపార్దనమ్యు ధనపిపాస చేయువాడుగా నుండక్క _ చిన్ననాటనే, ప 

దునివలె తోడిజాలురును కొందతిని జేర్చి పతికాపఠనను, గ౦ంథపఠతనముల "కే ట్. 

కొందతిలోని అంతర్హి త 'సేవాశ క్రి కౌమార వారక దశలలో వెలువడునుగాని శ్రీ 

వేంకటరమణ కారణజన్యుని కద్ చాల్యావస్థలోనే పై పె కుబికెను, 

భో * స షె వ 



(శ్రీ అయ్యంకి వేంకటరమణయ్యగారి సన్మాన సంచిక 

నా మిత్ర డు శ్రీ రాజూ భుజంగ రావు బహద్గకు జమిందారు, 1895 సంవత్సరమున 
తన పట్టాభికేక సమయమున చేయదగిన సతశ్చాత్యములలో “శారదావిలాసిమను గంంథభాండా 
తము నేర్పర చను; బహుశః ఆంధ) దేశమున సి పాంతే ముల నదియీ ప్రథమ గంంథాలయ మై 

యుండనోపును. అందు 500 ల సంప్క్బు తాంధ్ర గంంథము లుండెను, ఒక ల బేరియన్కు పాఠకులకు 

(గ్రంథముల జదువ నిచ్చుచుండెను ; 

% _ ప్త 3 
తరువాత కొన్ని యేండ్లకు, 80 యేండ్ల యి యుండవచ్చును. తొము రామమోవాన 

లై (బరీ సావి .చికిమనియు, నన్నొక సారి వచ్చిమూడమని రమణయ్యగారు కోరిరి, అదివజేే అయ్యంకి 
వారివేరు షతికలలో పడుచుండెను, నే నొకనాడుపోయి మాచునప్పటికి యిప్పటి రామమోవాన 
(గ్రంథాలయ మొక చిన్నభవనమున నుండెను. కొన్ని భీరువిలలో పుస్తకములః౦డెను. వానిని 
(శ్రీ, సూరి వేంకటనరసింహ శా స్త్రి, గోపరాజు (బహ్మోనందము శ్రీ వేంకటరమణయ్యగారును గ్రంథ 
ములను వివిధవిధభాగములుగా విడదీయుచుండిరి తాపీ మేస్త్రీలు కడపరాళ్ళను సున్నముతో నొక 
వై పున బిగించుచుండిరి, 

నే డారామమోపాన [గంథాలయము శెండంతస్గుల _విద్యాసౌధరాజమై, 10 వేల వివిధ 
వ్ధ (గంథరాజములతో , కావలయునన్న [(గంథమును సులువుగా దీసియిచ్చు మార్హ్లమున నలంకరి.ప 

బడి అంధ్రబేశమునకు  శకేంద్మగంథాలయమై ఆసేతు శీతనగ పర్యంత దేశకీర,నమై తనరారుటకు 
శీ వేంకటరమణయ్య యే పాతి పదికముగదా ! 

చేశ పర్యటన మునకు వలయు శరీర దా ర్హ్యత, తద్య్యయమును భరించగల యార్థిక సంపద 
కార్యదీతుకు కావలసిన మానసికశ క్రి, సంపన్నగ్భహ మేధియయ్యు సంసృతినిస్పృహాత్క కార్యని ర్యా 
హాకమునకు వలయు సీసంప త్తి మహోద్యనుములను నెలళొల్పు ఆసాధారణమేధావీలసితులకు గాక, 
సామాన్యూల కలవా టుపకుట దుర్గ భము. 

నే డాంధ్ఫ) దేశమున రండో పతండములుగా చెలయుచున్న గ)ంథాలయములన్ని యు 
గ్రంథాలయ వపితామహుడగు వేంకటరమణనూ ర్తి (పోద్బలమున నద్ధాటింపబడిన వనుట సత 
దూరముకాదు,. ఒక్క. ఆంధ్ర) దేశముననే కాదు. ఎక్కడి బరోడా! ఎక్కడి బెజవాడ ఈగ 9౦థా 
లయవిథాత ! గయక్యారు మపహరాః సాయాజీ రావుబహొద్దరు, షష్టిపూ ర్తి మహోత్సవ 
మున కాహూూతుడై యేగి, తత్స్రభువక్యేణున కతిథియై భారతదేశపు గ)ంశాయయ సంసాపనము 
నకు పృ|థమభి కు పెట్టినట్టియు అచటి గంంథాల ను సంస్ద పనాదిమార్షముల నన్వేషించి, యా పద్ద 
తుల నిట నెలకొల్పిన ధనర్టిజీవి మన వేంకటరమణమూూా ర్తి సంచారగ్రంకాలయముల సంస్తాపన 
మచటి సాంపదాయమే. ్ర్రీలకు, పురువుల గృహములకు గ్రంథముల బంపుటకు మార్షదర్శోయు 
సీతడే పంజూబుచేళశమునకును, పుదుక్కోటకు సీత డాహ్వానింపబడి, అచట గంథాలయ నిర్యాణ' 

విరా 



వ్రశేం.న 

మార్ల ము జూపిన దీతజే యని పత్రికలలో ప్రకటింపబడినపు డాంధి దేశ మిావపహోనీయునివలన 

బహూాకరింపబడినదని యుప్పొంగుట కీ్శని కార్యదీ& రేం కారణము, 

“వువ్మ్క_రమునకు ఫండాల అగమసమువ లోగ 0ంథాలయ సంస్థాపనమునకుగాని, తడింవయిక 

పిదర్శనములకు గాని "వేంకటరమణ మమా రి ఆగమన మనివార్యము, లోకా రాధన తత్పరతకును, దేశ 

సేవకును, లోకులందజికి హూక్కు-.న్నను, 30 యేండ్లనుండి, గ్రంథాలయ సంస్థాప నములలోని 

హక్కును వేంకటరమణయ్య యే భు కపరచుకొన్నాడనుట అతిశయో_క్రికాదు. గృంథాలయ సా సాపన 

ములకు నిత్యపహో)త్పాహము గలిగించుట_క గ్రంథాలయ సర్వస్వ మకు, సర్యాంగసుందర మ్గు 

మాసపతి)కను స్యధనముతో బికటించి గావించిన'సేవ అమూల్యము. 

ఈ పత్రిక సకాలమునకు వాణీపెస్సువా రండించకపోవుటచే నొకనాడు నాకడకు 

వచ్చి గృంథాలయసర్యస్యమును నిర్వ్య్యాఘాతముగా కొనసాగించుట కొక ముదా/కరళాలను 
కొసవలెనని యున్నదని సంపుదించెను. అదివజుకు మంజువాణీ పత్సిక కె, క, మంజు వాణీ పె) స్పును 

జెట్టి, స్వంతము(డ్రాతుర శాలావ్యయభరమున కై, మంజు వాణీ కూసపతీ9కను మానవలసివచ్చిన శే; 

స్యంతముద్రణాలయ వ్యయ భారనిర్య్వహణము ప్రధానముగా, గంథాలయ పతి)కా ప్రకటన 

మపాథానముగా నేర్పడి షృతి క్మాపకటనమే యాగిపోవచ్చువని చెప్పిన నామాటల యాథార్థ్యమును, 
(పెస్సు స్టావించిన ఒకటి రెండు సంవత్సరములలో యొక (ప్రస్తావనలో చేంకటరమణయ్య గారు 

అస్షై మైనదని వచించిరి, 
జాగా. 

జేశమునకు సంపూర ర్ల స్వాతం త్యే మలవాటువడిననేగాని, దేశోద్ధారక కార్య(శ్రమమున 

కు శ్రేదము గలుగజూల దను సాహిత్యపరులవ లెగాక, చేర సె నై నంతవజికు దేశసేవ గావింపకతెనను సిద్దాం 

తము నూతగా గొని కేంకటరముణయ్య గావించిన శవాఫలితము, (పభుదృష్టి నాకర్షించి (గంథా 

లయశాసన పరికల్సితమునకు దారి జూప్కి ప్రభుత్వపు లైబిర్మీగాంటుల కాకరమయినదని చెప్ప 

వచ్చును, 

కవులు, పండితులు ేళశభక్కు లు, 'తాత్యికులు, వేదాంతులు వారు ఏ రననేల! చేశసీవా 

రతం లెన్వరువచ్చిననుు యెదురుగా నేగి వారి కాతిథ్యమొసంగి, సభ నేర్చాటువేసి నారి వచో 

ఇ-మృత ను |పజలకు వినిపించి, పత్రికా పక టనమున వాకి సంజేశములు దేశమున వ్యాపించు 

శార్యవిబద్దయందు 'వేంకటర మణయ్యగారికీ, ఆయనయే "సాటి, 

రమణయ్యగాశే “సంచార (గంథాలయ''మని సలున్రు రనుచుండుటయు గలదు, 

(an) ౧౭౯ 



(శ్రీ అయ్యంకి వేంకటరమణయ్యగారి సన్మాన సంచిక 

ఆంధ దేశమున ప్రకృతి యొసంగు నపక్యావోర పూర్వర్షి సాొంపాదాయమును చెకొ-ల్చి, 

వ్యాడింప జేయుటకు 'వేంకటరమణయ్యగా నే పిధాన పురువులు, హౌం భొటోక్యను పణారనున 

చేమ దిన్యజ్ఞాన సమాజ వ్యా ప్రికేమి, తదితర సాంఘీకోద్యమములకేమి వలయునటి, వాజ్మయ 
మును సృష్టించుటలో చజేంకటరమణయ్యగారు తమ గ్రంథాలయ ముద్యాతేర శాలద్యారమున 
గావించిన సేనయు, ధనవ్యయము నమూాల్యములు, 

“శ్రీ చేంకటరమణయ్యిగారు నడపిన “ఆం ధభారతి% “| గంథాలయ సరంన్యము, 

క పకృతి “దివ్యజ్ఞానదీపిక” “అఖిల భారత [గ్రంథాలయ సర్వస్వము (ఇ"స్లీ ముగ” మున్నగు పష్మతికల 

సంస్థాపనమునను, “ గంభాలయ సంస్థాపనమునను రామమోహన బరీ భవనము, చేశారా. 
ధకుల (పచారమున కర స్థానముగా నొనర్పుట వలనను, ఆంధ దేశమందు గలిగించిన చేశ సే వాను 

ర కి యొక్క. సత్ఫల మే 1930 సంవత్సరపు గాంధీమహోాక్కుని భారతదేశ సా పతంతి ప్రయత్నము 
నకును, అస్పృశ్య ళా సనిహారణమునకును, నిమ్నుజాత్యుద్దరణమునకును, అ నిధవీగ సాహాయ్య 

కగులైనవని చేశచారితుకుల అభివొయ ము. 

శ్టి శ్రీ వేంకటరమణయ్య గారు చేశములో జరుపబడిన సకలాం .థోద్య మములలో పాట్టొనుచ్చు 

నొయాసమయ ములలో సెల న్ని గ)ంథాలయాభివృద్ధికై సభలు జరుపుచు తమజీవితము సీపీషయ మై 
థారహోాయుచున్నారు, 

ఈమందపహోస సుందర వదనారపిందుడు ప్రజాకర్షక భుగు మృదుమధుర ఇ వ గ్లుంభనలతో 

నికే పృజాసేవయొనరించుచు. చేశోన్నతిని సమకూర్చుటకు “భగవంతు జాయురారో గే సంరంనుల 
నొసంగి రశీంచుగాక! వశీ 

(శ్రీ నందిరాజు చలపతిరావు. 



అభినందన పత్రిక 

శో వద్కాకరం దినకరో వికచం కరోతి 

చండో) నికాసయతి కై రవ చక)వాళం 

నాభ్యర్థితో జలధరోపి జలం దదాతి 

స_్హ స్వయం పరహిశే విహి తాభియోగాః॥ 

భర్హ్భృవారి.,, 946 669 

అను నార్యో కి ననుసరించి లోకములో సత్పురుషులు కోరండక యే ఫలా పేతు లేకయే 
పరులకు మేులోనర్పం బాటుపడుచుందుకు, మేఘుడు సకాలమున భూమిపై వర్ణి రచి స సస్యస మృద్ధికీ* 

బోవణమునబుం దోడ్పడుటలో నతని శెట్టి వాంఛయును శేదు, పవనుడు “మండు వేసనిలో మలయా 

నిల సంస్పర్శ నొనలి పాంథుల యాన శమమును బోంగొట్టుటలో నతనికెట్టి యచేశయును లేదు. 

చల్ల ని నీడనిచ్చు తరువ్రుల స్వార్థకూన్య'మున పర సేవ సర్వజన పిదితమే, 

అచేవిభముగ మహానుభావు లగు సత్పురుషులు సర్వదా నిరపేకులై 'బేశహితకార్యా 
చరణ తత్పరులై పరోపకారము నొనర్చుచుం ' గీ ర్రిఖాదను లగుచున్నారు. "టే సత్పురుపాః 
పరార్గఘుటకొః స్యార్థా స్పరిత్యజ్య యి అనునట్లు స స్థాలాభమును వదలుకొనియైన పరులకు హితమును 

సంఘటింపం బాటుబవాచుందును. “పూవు పుట్టగనే పరిమళించూనన్నట్లు చార పరోపకార ఫొవనొ 

పరంపర లనే సుగంధ తరంగములు చాల్యమునుండి యు ప్రకటితము లగుచుండుకు 

పె నం జెప్పయడిన మవోపురుషులలో నొకరుగం బరిగణింపయిడదగిన గొప్పవ్య క్రి (శ్రీయుత 
అయ్యంకి వేంకట రమణయ్య పంతులుగారు. వారి గంభీరమైన మూ ర్థిమంతము కడు ప్రశంస 

“ఏీయము, 'లేజోవంత మె ఇాంతభావమును వెదచల్లుచున్న యా ముఖముతీరు, సూత్క్ముబుద్షివి, 
దూరదర్శిత్యము, మేధాసంప తిని నూచించు విశాలలోచనములపౌరు, ఆ యాజాను బౌహువ్రల 

చెఖరి జన్క'దేశాభిమానము, చాహ్యాభ్యంతరములయం దాపాదమ స్పకము నిండియుండె ననుటకు 

నిదర్శనమువ లెనున్న యా వడుకునూలు వస్తాలంకార విధానము పాజ్ఞలై నవారి వ్యృాదయాకర్ష 

ణము గావించుటచే నతండొక మహోవురుషుం ఢనుట కంద రంగీకరింపనలసిన చే, ఇందుల ఇట్ట. సంక 

యమును లేదు, 

“ఆకార సద్భశః పజ్జణి అనునట్లు రూపమునకుంపగిన పిజ్ఞావి శేషము కల శ్రీ) పంతులు 
గారు, “నూర్యునివ్రేలితో జూపించినట్లు' ' లోకవిదితమై యావ దారధచేశమందలి (గామ (గామ 
ములలో వ్యాపించిన యా పుకుషశేష్టుం కార్యదీక్ష, సేవా వతమ్ము ఛాపూ సేవ, (గ్రంథాలయ 

నిర్మాణ చాతురి మొదలగు వానింగూర్చి ననుభోలు సొమాన్యవ్య కి (వాయనంచుటయన ళపాంఘ 

లఖ్యీ ్వ ఫలే లోభౌ దుద్చాహు రివ నామనళి'యను కాళిదాసో క్వ ననుసరించి హాస్యాస వ మేయగునుం 

Ma 
Wo Tre een 



శ్రీ అయ్యంకి చేంకటరమణయ్యగారి సన్మాన సంచీక 

అయినను. పంతులుగారి యెడల నాకుణగల శాౌరవభావము కారణముగ శీ పంతులుగారితో 

నాకు బరిచయము (పారంభమైనది మొదలు నేను గుర్తింపలోలిగిన విషయములను క్షుప్త 1 

నుదహారింప నుద్యుక్తుండ నై నందులకు. బౌఠకులు మన్నింతుఠరుగాక, 

సుమారు పదునెన్మిది వత్సరముల (పాయమునుండియు శ్రీ వేంకటరమణయ్య పంతులు 
గారు చేశాభ్యదయ కార్యనిర్వహణమం దత్యుత్స్చాహముం జూపుచుండెడి నాయ తెలుంగు గడ్డపె 

శతెలుగుబాసం బెంపుచేయన లెనన్న నాంధ్యగంథాలయము లేర్పడు టత్యం తావశ్యకమని (గ్రహించి 
పుస్తక భాండాగారములన  చెట్టుండవలయునో వానిని నెలకొల్పు విధానమెట్లో లోకమునక [బాట 

సారంభఛించుటయేగాక గంథాలయోద్యమ్మవతమునకు గడేశవూజం గావించి కార్యారంభచునకు 

గడంగిరి సుమారు 1906 వ సంవత్సరములో వందే మాకరం” అనే జాతీయోద్యమము విజ్బం 
భించు సమయనున శ్రీసంతులుగారు బృందావన పురంబుననే యుండీ బికినచం ద పాల్ లజపష తాయ్ 

మున్నగు (ప్రముఖుల యుపన్యాస సాఠాంశముల ననగాహన మొనర్చుకొని కీర్తి శేషులై న 
(శ్రీయుత కోపలై హనుమంతుకావుగారు, ఆచార్య, ముట్నూరి కృష్ణైశావుగార్ల తో కలసిమె*సి తిరు 

గుచుం దమ |పథాససంకల్పమగు భాహోసేవ కుదాహరజ్వముగ మచిలీపట్టణములో తొలుత వెలు 
వడిన తెలుగు మాసపష(తిక మైన “*ఆంధభారతికిసంపాదకులై యనేక విషయములను గురించి వ్యాస 

ములను (వాసి |వకటింపసాగిరి. ఆంధభారతి మూలముననే నవ్యసాహిత్య (పవీణ, అభ్యుదయర చనా 

విశారద మ రా, (శ్రీ) గుకజాక అప్పారావుగారి “ముత్యాలసరములుో మున్నగు నవ్య కవితా 

విథాన మాంధబేశమున వెల్ల డియయ్యె, 

ey 

'జేశీయులకెల్లరకు పతస్పరభావ (గవాణక క్తి 3 సమానబుద్ధి కలుగవల యానన్న భాయీ 

(పథాన పాధనము గాన నగరములయందును| గామములయందును US ంథాలయములనునిర్మింపజేయవల 

యు నను సిద్ధాంతమును లత్యునుం దుంచుకొని యామహేావురుషుకు తన |పయత్నమునకుం (బౌరంభో 
త్ప్సవమునర్నెను, తదుపరి 1810 వ సంవత్సరములో విజయ ఛాడకు నచ్చి యట (పారంభస్థికిలోనున్న 

రామమాహనగింథాలయ సంఘమునకు గార్యదర్శియె దాని .నెంతయు వృద్ధికీం గొనివచ్చెను. 

చేశమున నలుదెసల నీమహోద్యమము వ్యాప్తము కావలయునన్న బహుజన సహాయ మపేతుణీయ 
మగుటచే 1914 వ_ సంవత్సరములో నాంధ్రదేశ గ్రంథాలయ నిర్మాణసంధుము నేర్చాటుచేసి 
యావద్భారత దేశమున కాదర్శపాాయ మగునట్లు “ఆంధ్రదేశ గీంథాలయశనుహాసభ” నేర్చా 
టొనర్చి తమపూసికను సర్వతో ముఖముగ విజయవంతమగునట్లు చేసియుండిరి, 

_ పిమ్మట 1915 వ సంవత్సరములో. పు స్తకభాండాగారములయొక్క_ పృజాకమునకుగా 

“గంథాలయసర్యస్యముో అను వహాసపలిికను పాఠంఖించి వడిపించుటవలన నీయుద్య మము 

తెలుంగుసీమలోం బ్రకిగామమునకు వ్యాపించి తత్భలితముగ గ్రంథాలయము లేర్పడ సాను. 
“వాలభటసంఘ' నిశక్కాణ సందర్భమున వీరిచ్చిన -"హొచ్చరికలు పబోఢథములు పశంసనీంయములుం 

"౧౩33 
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అధినందనవతిక 

అది మొదలు పితియేట గింథాలయమహోసభలు, తెలుళపరచనల (ప్రదర్శనములు 

నగరబములలో, జరుపు చు సంచార గంథాలయ మను నూతనవీధా నము నమలులోనికింగొనివచ్చి చెక్కు 

(గానుములలో సంచారము చేసి తద్ద్వారా అనలా ౪(గామగంథాలయయాతి” మూలమున విశేవ 

(పబోధమును గల్రించిరి, ఈమహాకార్యమునకొక మ్ముదణా ౨య ముండు టవసరమసి హించి పెక్కు. 

మంది ధనాఢ్యన్యక్తులచే వాటా ల వేయించి “ఆంధ)గం)థాలయ ముదాతుర కొల లిమిబడ్) 

పాపనం జేబించి పెక్కుమంది కార్మికులకు జీవనోపాధిని గలిగించిర, తరువాత దానినడకలోంగొన్ని 

ఘొడుదుడుకులు సంభ వించుటచే తమబుద్ధి సూత్ముతవలన వానిం దొలగించి యాభారమునంతయును 

స్వ్యయను గవహించి ముదణాలయ కార్యభార మును నేంటివరకును దిగ్విజ యముగ నద్వుపుచున్నూా రు, 

స్వాభావిక జీవితమును గడుపుటయందు పీకొనర్చినకృషి, అధ్యాత్మిక జ్ఞానచర్చలయందు. 

ఏరికి గల మవళో త్పావాము, అందుగూర్చి చేయంబడిన (సచారము, కరము మోాదాకరము, శీ) ముత 

కంకటరమణయం పంతులుగారి జీవితములోని విలువగల విశేషములను (వాయవలయునన్న 

నెంతయో గలదు. పెద్దలు పండితులు రసజ్ఞులు మొదలగువారి కందరి కావిషయములు తెలిసిన వే. 

వ్యాసవి స్తరఖీతిచే 'స్థాలీపులాకి న్యాయముగ నిట (వాయసాహాసించితిని, ఇంక నాలుగు మాటలతో 

ముగించుచున్నాను. 

ఇట్టి యసాధారణ ప్రతిభాశాలి, మనీషాసంపన్నుండు, అంధ) జేళశగంంథాలయ నిర్మాణళేరీ 

వాద్యమును తెలుంగు నేలలోని పితిపల్లెటూరునకును వినంబడునట్లు (మోగించి పెష్కుకార్యనిర్యా 

హక సంఘములను నిర్మించి భాండాగారముల నిలువంబెట్టించి పూూనికలో దిగ్విజయమును గాంచి 

జీవితమును ధన్యము గావిం చుకొనిన శ్రీ అయ్యంకి వేంకటరమణయ్య పంతులుగారు యావదాంధ) 

'జీేళశ వాసులకు సన్మానార్హు లనుట నిర్వివాదాంశ ము. 
4 

రానున్న ఆగన్లు 81 వ "తేదితో శీపంతులుగారి కరువదవ వత్సరము కడచి యరువది 

యొకటవ సంవత్సరము (పారంభ మగుచున్నది. తత్సందర్భమున జరుపబకుచున్న వష్టిపూొ శి 

మహోత్స వాహూతు లె యరుబెంచెకి పండిత జనబ్బందమును విజయ వాటీ కాపుువా స్తవ్యులును 

Ly పంతులువా రితోధిక గారవయశస్సుల నార్జించి దీర్హాయుష్ముంతు లై ఆదర్శ పురుషు లె పెక్కు- | 

మందికి జీననాభారములం గల్పించుచు అంధ) భామకు, గంథాలయ వ్యా ప్తి శాశ్వత వోమసులె . 

Ly పశరాళశ కయెన కనకదుర్తా దే వ్యనుగ౦వా భాజను లై వ్మద్ధినందునట్టు దీఏింపకలయునని కోర 

వాండను, మజీయును దెలుంగు బేళములోని గ౦ంథాలయ మున్న పితిగాామములోను శ్రీసంతు 

గారి యుద్యమ జ్ఞాపకార్థము, వారిచపష్టీపూర్త్యుత్సోవముల నాంధ్రసోదరు లెల్లరు జరుపవలయ 

పెచ్చరించుచుంటిని. భగవానుడైన శ్రీరామచంద్రమూర్తి శ్రీయుత అయ్యంకి. చేంకటర మల! 

పంతులుగారిని నిరంతరము ఇాళ్యతాయు రారో గె స్వ ర్యాభివృద్ధితో గాచుచు సదా పజ 

తత్పరునిం జశేయుగాత. 

a 

.. వారిః.ఓమ్ తత్సత్ - శ్రీ, శ్రీ, శ్రీ” 



. శ్రీ ఆయ్యంకి వేంకటరమణయ్యగారి సన్మాన సంచిక 

ఆశీర్వచన పద్యపంచకము, 

క్షీ శ్రీ భరాకుమారీ చి త్త శీతకరుయ 
డాసజనవృదయాభీహ్హ దాయకుండు 

శీ రఘూ త్రముడవని ర శీంచుగాక 

విమలు నయ్యంకి వేంకకటరమణు నెపుడు, 

కర, పంకజదళ సమన్నేతుఃడు 

సంకీటహారణుండు భ ద) సంధాయకుం డ 
య్యంకి కులాంబుధి చందుని 

చేంకటరమణుండు కాచు చేంకట్టరమణున్, 

ము, జన తౌజ్ఞాన విజ్బ..ఛణంబునకుగా సద్ద్రంథ సామగి) యే 
ఘవమౌా సాధనమాట నాంధ)భువిలో గ్రంథాలయ స్థాపనం 
బునకుకా మార్లముయజూాపి గౌరవ యశంబుల్ లోక పూజ్యత, మం 
దిన పుణ్యుండవు నీవు చేంకటవిఘా! ని త్యానుకంపానిధీ.! 

సీ, నిలిపినాడవు పండితులు శెభాసనల నాం 

ధాగంని గ్రంథాలయ ధ్యజంబు . 
సలిపినాడవు కడు సంతసంబున నొంధ 

భాహోమళల్లి పేవావితంబు 

వారికీ జ తేన్య భావమెసంల 

కల్పించినాడవు కార్మికులకు చెక్క 

జీవనోవాధులం జి త్తమలర 

నీ, కర్షవీరులలోం జేదుగాంచినావు 
చర్ _ 

దైవభక్తి తశ్చరుండవె నావు నీవ్ట 

పరమ గుణ సాందద! అయ్యంకీ వంక చంద! 
వేంకట రమణ యాఖ్య! యో వీమలచఎత! 

గీ అఖిల మునిమాన సొజ్జ విహోారియెన 
రామచం ధుయ నీదు కార్యక్రమమును 
విజయవంతముగాంజేయు వెైలయుకుయక.! 
ఆయురారోగ్య భోగ భాగ్యములతోడ, 

ర్రీకేతవరపురానుకృష్ష్ణ శాస్ర, 



వ్యాసనులకు విషయసూచిక 

శివనతి : పద్యములు : చిరంజీవి 

ఆం| ధభాసన - ((గాంథిక వ్యావహారిక ము ల : శ్రీ) కోరాడ రామకృష్ణయ్య గారు 

లలితకళలు - కవిత్వము - విమర్శనము : (శ్రీ శేట్టలూరి వేంకట రాఘవఅయ్యంగార 
వి భాంతామరుకము : (క్రీ పిలకా గణపతిశా స్త్రీ 

వాజ్మయ విశేవములు : (శ్రీ నిడుదవోలు వేంకటరావు 
నాటకము - నాట్యము : జమ్మలమడక మాధవరామశర్మ 

(శీదాసు (శ్రీరామ మహాకవి : (శ్రీ చెళ్లపిళ్లే చేంకటశా స్త్రీ, శతావధాని 
కర్మవీరుడు : శ్రీ విశ్వనాధ వెంక కేళ్వరులు 
తిక్కన : వీరరసము; అభిమన్యు పొ(త్రపోవుణము ఏ శ్రీ బులును వేంకకేశ్వర్లు 
"కావ్య సృష్ట : శ్రీ దొన్నలగడ్డ సత్య నారాయణమూర్తి ఎం. ఏ, వి, యల్, 

డౌత్యిము (పద్యములు) : శ్రీ ధూళిపాళ శ్రీరామమూర్తి 

శ్రీ గోస్వామి తులసీదాసు : శ్రీ వారణాసి రామమూర్తి 
ఆజ్ఞాతేసుందరి (పద్య ములు) : శ ఊటుకూరు సత్య నారాయణ రావు 

సత్యఫౌందర్యము : శకుంతల - సీక శ్రీ కాకర్ల వేంకటరామ నరసింహము 
రాసలీఐ (సంకీర్ణ నాట్యము) : తల్లావర్డ్యుల కృత్తివాస తీర్థులు 

నాట్యశా'స్ర్రము = రూపకములు : పండత చిది కమగఠము వీరభ( దశర్శ్మ 

కళాపూరోదయము - పొ(తేనామ కల్పనము : (శ్రీ దువ్వూరి వేంకటరమణకశా స్త్రీ! 

కోళొ(పపం౦చము (పద్యములు) : శ్రీ విన్నకోట వేంకటరత్నళర్మ 

ఉపనిషత్తులు ౩ [శ్రీమాన్ మేడేపల్లి వేంకట రమణాచార్యులు 
శివతాండవం (పద్యములు) క శ్రీ బొడ్డు బాపిరాజు 

ఎల్లనార్యుని రాధామాధవము ,: శీ పిల్లబమత్ల వేంకట హనుమంతరావు 

మార్షదేశీ వస్తు కి విత్వ్యములు ఏ శీ దివాకర్ల వేంకటావధాని 

చిరంజీవి కళాధర చ1కవ రి (పద్యములు) వ (శీ కర్ణపాబెం కృష్ణరావు 

సతకాది బహుళ సాహిత్యము : శీ కవికొండల వేంకటరావు 

దూత (ప్రచారము వ (శ్రీ శే, వేం. రాసఘువ ఆయ్యంగారు 
* నవ్యసాహిత్యము : రొమాంటిసిజము - శ్రీ నండూరి వేంకట రామకృష్ణమాచార్యులు 
వెచికి (పద్యములు) : (శ్రీ పెనమకూరు వేంకట సుబ్బరాయశర్మ 
పాచీనాం[ ధులు - వారి పరి శమలు - గుణనశీలములు : శ్ర) కురుగంటి సీతారామయ్య 

ఫూర్వశాతవాహానులు - ఆం(ధ్రదేశము : డాక్టరు మాశేముండ రామారావు 

శ్రీనాధుని కనకాఫొ్పేక కాలము : శ్రీ) బండారు తమ్మయ్య 

(పాచీన హిందూడేళమందలి వైద్యులు - ఆతురాలయములు: డాక్టరు ఆచంట ల్మ్మీపతి 
ఐనవోలు మైరారుడేవుడు : (శ్రీ దూపాటి సుందర వరదాచార్యు ఖం 

ఇాకినేవు (ఏకాంక నాటకము) : (శ్రీ వింజమూరి శివరామారావు 

రసానుభూతి (పద్యములు) వ శీ) కద్టపాలెం కృష్ణారావు 

దివ్యజ్ఞానము : శ్రీ గుంటూరు వెంకోటసుబ్బా గావు ' 

పరావిద్యలేవి *: త్రీ కామరాజు వానుమంతేరావు 



శ్రీ అయ్యంకి వెంకటరమణయ్యగారి సన్మాన సంచిక 

3౭ 

వేరా 

శ్రా 

లం 

ఈం 

రం 

33 

chef 

9X 

ర 

౪౭ 

౪౮ 

రేలా 

Ao 

నా తెలుగుభూమి (మనసాగేయము) : శ్రీ సాదలి రామస్వామి 
అఆం(ధలం - సంగిత నాట్యములు : శీ వావిలాల సోమయాజులు 

ఆంగధజనని (పద్యములు) ౩ శ్రీ సౌదలి రామస్వామి 
శ్రీ చేదాంతదేశికకవి : శ్రీ భాగవతుల కుటుంబరావు 

కవ్మితయము (పద్యములు) : (ఫ్ర మైడిపాటి జేంకటసుబ్బరా మళాశ్ర్రి ఖు 

ఆధునిక భారతీయ వారగా,పసారోద్నమం : ప్రణషమారుల రాజశేఖరం 

మా తెలుగుతల్లి (పద్యములు) వ (శ్ర కస్నూరి సూర్య, పకాశరావు 

"వేదాంత దర్శనము వ (గ్ర కవుతా నరసింవాశా శ్రి 
నాడు - "వేడు (పద్యములు) : (శ్ర వైడిపాటి వేంకట నుబ్బరామకా క్రై 
పౌటలీఫుత్రము : శ్రీ సత్యవోలు రాజశేఖరరావు 

bal 

కుతుబుహెహిల ఆం\భభాసా పోసణము : (శ్రీ సురవరము 1 పతాపరెజ్జి 

వేసవి - శ్రైఠ (పద్యములు) ౩ (శ్రీ పెమ్మరాజు లక్ష్మీపతి 
అమరుకము (పద్యములు) ౩ |శీకూచిభొట్ల |పథ్గాకరళ్యా స్త్రీ 

కర్నాటక సంగీత విధానము - గాన కళ 'బెవృద్ధికి నూచనలు : 

రాజ జామాత (గీతి నాటక : శ్రీ శిశంకరళ్శా క్రై 
(గంథాలయములు (పద్యములు) 

జైనమత చరిత్ర: శ్రీ మొహమ్మద్ ఖాశింఖాన్ 
(గంథాలయములు (పద్యుములు) : శ్రీ రాయప్రోలు నుచ్బారావు 

తిక్క_న - కుమార వ్యాసుడు : శ్రీ పుట్టపర్తి నారాయణాచార్యులు 

ఫుస్తకావావాన (పద్యములు) : శ్రీ రాయ పోలు సుబ్బారావు 

"తెనుగువారి చదువు : శ్రీ మారేపల్లి రామచం(దశాొ స్త్రి 

శీ ఆరిపిరాల సత్యే గారాయణమూ రి 

(గంథాలయములు (పద్యములు వ్ శ్రీ) ముట్నూరి వేంకట సుబ్బారాయుడు 

సారస్వత జీవనము (పద్యము) ఏ పీనుగు లక్ష ్మణకవి 
స్ ఊఊ (గంథాలయములు : కవితావిళారద్య విద్వత్క_వితిలక "కాంచనపల్లి కనకాంబ 

(గంథాలయోడ్యమము (పద్యములు) * సత్తెనపల్లి వానుమంతరావుగారు 

కోకిల (పద్యములు) : పోతా(పగడ శ్రీరామారావు 
కళేలు - డేశాఫివృద్ధి : శ్రీమతి ఆ త్తిలి స్వరాజ్యలక్ష్మి 
(గంధభాండాగారము (పద్యములు) : శీ జంధ్యాల వేంకట శివకివులు 
"కావ్యము 3 శ్రీ భట్టుమూా క్షి 

వసంతేము : శీ) వేమూరి "వెంక టరామనాధం 

పోతన _ శ్రీనాథులు బావమజదులా! భాగవతము భూమిలో పారిపెట్టబడియెనా? ; 

(గంథాలయము (పద్యములు) : శ్రీ పికుపాటి చిదంబరశ్యాక్రి 
ఏకభ్రావ. - ఏక లిపి: శ్రీ ఉన్నవ రాజగో పొలకృష్ణయ్య 
కవి బవ్మా క కవిత్వద్క్ష : శీ క్రొర్త సక్యే నారాయణచాడరి 

ఆం భకవులు - క థాదృస్ట్రి ౩ శ్రీ వగ్గమాడి వేంకట రత్నము 
(గం థా లయములు (పద్యములు) : శీ మైనంపాటి వానుమంతేకవి 

పాచీన గేయసాహిత్యము వ్ శ్రీ ములును నూర్యపకాళ శాస్త్ర 

తపస్విని (పద్యములు) : శ్రీ వజ్రికొండ రంగయ్య 

శ్రీ కాగంటి శేవయ్య 

౨౬౦ 

౨౬౫ 

౨౭౯ 

౨౮౦ 

అరా 

౨౮౬ 

౨౯౧ 

౨౯౨ 

300 

30౧ 

30౮ 

3౧౨ 

3౧౨౩ 

3౧౬ 

39౯ 

ఏ3౬ 

322 

3౪3 

3'ర ళీ 

ఏక 

లు 

3౨3౬ల 

3) 

3౬౯ 

ఏ29 

223 

3౭2 

కిరాం 

2 

3౮౧ 

ది౯ళ 

వి౯ర 

3౯7౫ 

రేం 

రంల 

రం౯ా 

¥౧౦ 

౪౧౩ 



వ్యాసములకువషయసూచిక 

eX కర్మయోగి వి శ్రీరాముల సచ్చిడానందశా శ్ర్రై ౧X 

౭౬ 'సంస్కృృతవాజ్మయము-మ టీయిద్దరు మహా రాజకవులు: (శ ఈయూాణ్ణివేంక టవీరరాభువాచార్యుడు ర93 

౭౭ గణిత విజ్ఞానం - మానవ జీవితం : శ్రీ కస్తూరి సూర్య ప కాళ రావు రర 

౭౮ పుస్తకములు (పద్యములు : శీ కలచవీడు 'వేంకటరమణాచార్యులు 'ఈ3రొ 

౭౯ గొల్ల భాగవతులు : (శ్రీ దివాకర్ల రామమూ క్షి 'ర్ర2౯ా 

౮6 కుంతీ కుమారి (పద్యములు) : శ జంధ్యాల పాపయ్యశా స్త్రీ రర 

౮౧ నవీనాం్యధ సౌారస్వతేము - విజ్ఞాన విస్టవము : (కీ అయ్యదేవర కాశేశ్వరరావుపంతుబు రరర 
౮౨ ఎక్కడికి శ: (శీ మల్దాది అవధాని ' ఈం 
౮౩ _సరస్యతీవూజ : శ్రీ పుచ్చా వెంకటరామయ్య ఈగల 
రాళ  ఆంధచాజ్మయము - వైద్య(పసక్తి ః (శ్రీ డివి. సుబ్బారెడ్డి ళం 
రగ (గంథధభాండాగారోద్య మము aa 
ర౬ ాహ్మణ శాఖా భేదములు - కొన్ని నాడులు : (శీ మల్లంపల్లి సోమశేఖర కర్మ ౪౬౭ 

౮౭ భిరతేము : శ తాండవ కృష్ణ ౪౮౩ 

రతా [గంధభాండాగారోద్యమము : (క్రీ మందలప రి ఉపేం(దశర్శ రా 
౮౯ (గంథాలయోద్యమము వ యం, సత్యనారాయణగారు రల 

౯౦ (గంథెలయములు -పద్య ములు : శ్రీ కాకాని నరసింహారావుగారు రకా 

ఇం  (గంథాలయముల యావళ్యకత : శ్రీ వెలిదండ్ల | శీనివాసరావుగారు oo 

౯9 (గంథొలయములు - వాని ధర్మములు : శ్రీ శేసా ది రమణ కవులు ౫౦౨ 

౯౨ వాషిం్యన్ (గంథాలయము Hoe 

ర అక్షరత్వ (పచారమాక విజ్ఞాన ప్రచారమాకో ఏది కావలసినది! ౫ం2 

౬౫ స్వయంపోపక సహాకార విద్యాా_శమములు : శ్రీ గోశేటి జోగిరాజుగారు X౧3 
౯౬  (పానీన భరత ఖండమున (గంభ(పచారము - (గంథొలయములు - 

శ్రీ జటావల్లభుల ప్రరుపో కంగారు R౧5 
౯౭ |గంథాలయ నిర్వహణ సంఘాలు UL) 

రా (గంథాలయ సేవలోని ఒక ఆఖ్యాయిక : Uy గొ హరిసర్యో త్తమరావుగారు KoX 

౯౯ వయోజన విద్య : (శీ మంగిపూడి విశ్వ పసాదుగారో Noe 

౧౦౦ వయోజన విద్యా పద్ధతులు : శీ మద్దూరి గణేశ్టరరావుగారు 43౧ 

౧౦౧ సహకారోద్య మము - వయోజన విద్య : శీ నరసింవాదేవర సత్య నారాయణగారు N32 

౧౦౨ (గా మోద్ధరణ - యువకుల క_ర్హవ్యము : నీ ఆర్, విశ్వేశ్వరరావుగారు N35 

౧౦౩ 0 థాలయాలు - మ్రీలు : (శ్రీ కనుపర్టీ వరలక్ష్మమ్మగారు N¥o 

౧౦౮  పాఠశాలలలోని (గంథాలయములు : (శ్రీ బులుసు వేంక టరమణయ్య గారు No 

౧౦౫ (గం థాలయముల ద్వారా విద్య : (శ్రీపతి నరసింహా రావుగారు Nyy 

౧౦౬ పెద్దల చదువు . కొన్ని సూచనలు : (శీ వర్ధమూడి వేంకటరత్నంగారు సిత లా 

౧౦౭  |గంథాలయములు - వాటి ఉపయోగములు : శీ పిల్లలమ్మరి వేంకట వానుమంతరావుగారు ౫౫౧ 

౧౦౮ ంథాలయము - సేవకుడు : శీ పీతాంబరం వేంకట కృష్ణమాచార్యులు గారు ' నలం 
౧౦౯ ఆం|ధులు - [గంథాలయములు - (గంధక ర్హలు : శీ ఆత్మకూరి గోవిందాచార్యులుగారు ౭ 

౧౧౦ _ పోరునస్థ్రము - పొందులాభము ! (శీ భమిడిపాటి అయ్యప్పశా స్ర్ర్రగారు Ren 

౧౧౧  ఆం|ధదేళ్ల (గంథాలయోద్య మము : (శీ మల్లెల | శ్రీరామమూ ర్తిగారు సడ 

“a 5 



“వెందటి. లీక పేజీలు స్వతంగత ఆస్ట | పింటర్సులోేను 

మిగతాడి యావత్తు ఆం(ధ(గంథాలయ (వెస్ లోను 

ము [డి 9 పబడినదడి, 

విజయవాడ, 

ము(దణ మొదలు 1942 సం, ముుదణ ముగింపు 1956, 



=ర్రీ వ న ట్రి= 

చిరంజీవి 

ఓం నమశ్శివాయ, ఉభయాం(ఘికింకిణీ 
కృతచరాచరాత్మ విశతయే, న 

మో నకేశమూ ర్తయే, నిశీథదివాప 
మేయమీలితానిమీ లితాయ, 

డమరుక నినాదసంబు 

ద్దమహీ ! భూషణకృతాహి ! ధరణీకావ్యా 

త్మమహారసస్వరూపా ! 

ఉమామధురహాసలక్షణోదయమూ ర్తి: 

జనన మరణ శితదంష్టా 

నన కాలభుజంగ మండన జటాజూటా ! 

తి)నయనకృతతిభువనా! 

మనోగుహాకుడ్యరచిత మానవచరితా ! 

సకల (పాణి మయూఖ 

ప్రకర సతత పూర్ణ శీత భాస్కర! మాను 
ష్యక ఘన భుజగ భుజగతుం 

డిక! భూడోలా పిసుప్ప డింభకమూర్తీ ! 

ఓంకారాశగియ! భూకశి 

వంకర! మృత్యుంజయా! భువనతతినసనాో 

లంకృత శుభాంగ! జగతీ 

పంకజ సూర్యావతార ! పాహి మహేశా! 



ఆ౦ధ్రభాష- గ్రాంథధికవ్యావహారికములు 

శ్రీకోరాడ రామకృష్ణయ్యగారు 

క ఓంకారస్వరూపిణి యగు విద్యాదేవి నారాధించుట కైన మూల స్థానము గ 9౦౦థాలయము. 

పాఎ-చీనకాలమున నాంధిదేశమందు నితరచేశ ములందు బౌద్ధులు * ఆజెందలగువారు స్థాపించిన 

విద్యాలయముల దు లశ్నలకొలది గ 9౦థములు జాగ త్త పెట్టబడి యుండిన ట్లు చరితం కారులు చెప్పు 

చున్నారు. ఏ [కొ త్త యుద్యమము వచ్చినను ఆంధు లధ్హాని నవలంభించి ముందుకు దుముకుట శకెప్పటి 

కప్పుడు సంనిద్దులే, ఊద్య మోదేేకము తగ్గిన పిదప దాని లాభములు సామాన్యము గా నితరులకు, కష్ట 

ములు పారంభించిన వారికి లభించు టయు కటస్థించుచుండుట కలదు. ఈ గ 9ంథాల యోద్యమ మట్టు 

గాక యాంధిదేశమున విద్యావ్యాప్తికి విశేషముగా దోడ్చడినడై వి ద్యాజ్యోతిని మారుమాలల గల 

-గ్రామములకు గూడ వ్యాపింప జేసినదని చెప్ప నొప్పును. ఈ యుద్యమము పారంభింపబడినప్పటి 

నుండియు దానిని మిద వేసికొని యేకదీక్నతో నీ యుద్యమము నాంధ)టేళ మం దన్ని మాలలకును 

వ్యాపింపబజేసిన మహనీయుల లో శ్రీ ఆయ్యంకి వేంకటరమణయ్య -గారొకరు, అట్టు విద్యావ్యాప్రికీ6 

గారకు లగు వీరిని ఆంధ్రదేశ విద్యాధికులు గౌరవించుట విద్యాదేవిని పూజించుటయే యగును గావున 

నది వారి కనీస ధర్మము, శ్రీ వేంకటరమణయ్య-గారును దీర్ధాయు రారో గ్యముల నొంది ద్విగుణితో 

తృావముతో చిరకాల మాంధ9 సరన్వతిని బూజించుచుందురు గాక! ] 

గంథాలయ మనునది సమ స్త ఏధములయిన గంథములకు నాకరము. అన్ని విధములగు 
విద్యలకు స్థానము. పాిచీనములుు నవీనములు అను భేదము వీని కక్కర లేదు, ఇంతే గాక 
పోచీన నవీన గింథ (వస్తు) సమ్మేశనమునకు గూడ నివి సహాయకశారులు. అన్నియు నొక్క_-దో 
జూడవచ్చును గనుక పపంచమందలి పితివస్తువు 'కాలావచ్చిన్న మే గావున ననవరతము మార్చు 
నకు లోనగుచునే యుండును గావునన్వు ఆ యా వస్తువుల పరిణామకమమును గనిపెట్టగలిగినవో, 
నట్టి యాంతరంగికదృష్టికి పోచీన నవీనభేద మంతగా బాధింపదు. వస్తుపరిణామ విధాన జ్ఞానమే 
యట్టి బాధను తొలగించును. గ్రంథముల విషయమగు పొ)చీన నవీన భేదజ్ఞానమున కాక కార 
ణము వాజ్మయమే కావున, పాచీన నవ్నాంధ ) భాషా పరిణామరీతి నించుక యీ సందర్భమున 
దిలకింతేము, 

పా్రచీనాంధి మనగా నేది? - ఎంతవరకు పోవ్రట అను పిశ్న' కలుగకమానదు. (పాబ్నన్న 
వార్యయుగము నందలి 'కెలుగుళాసనముల కాలమువజకు 'పోగలము. అది పా వీనాంధయమే. 
అప్పటి శాసనభావకు. భిన్న మగు వ్యావహారికభావ వేరుగా నున్నదో లేదో తెలియదు. కాని 
తరువాతి నన్న యాడి కవుల గ ంథములందలి భాషకును దీనికిని భేదము కలదు. నన్న యాది కవుల 
కాలమున మాత్రము వారి గంథములలోని భాషకు పరిణామరూపమున్సు డానికంకు భిన్నము 
నీ 



ఆంధ్రభాష - (గాంధిక వ్యావహారికములు 

నగు వ్యావహారికభాష యున్నట్లు తెలియుచున్నది. శేతనాదుల యాం ధభాషావిభాగము, అందు 
గాామ్యమునకు వారిచ్చిన యుదాహరణలే యిందులకు నిదర్శనము. అప్పటినుండి యిప్పటివరకు 
(గాంధికము వ్యావహారికము గూడ నెన్నిమార్పులు వొందినను (గాంథికము, 'వ్యావహారికము 

“అను భేదము మాత్రము నిలిచియున్న ది. కావున స్థాలదృష్టికి పాచీన శాసనభావ్క గాంంధిక 

భావు వ్యావహారిక భాష యని తేలుగు మూడు తెజగులుగ వాడగట్టుచున్న దన వచ్చును. 

భామలో నీ మార్పు లెందుకు కలుగుచున్నవో పరిశీలించిన దాని పరిణామక ఎమరీతులు గూడ 

గోచరింపగలను. 

వ్యవహారమున_ త్వరితోచ్చారణము మౌార్పున కొకకారణము. త్వరితోచ్చారణమున నొక 
పదమునందలి కొన్ని ధ్వనులు లోపించవచ్చు. కొన్ని యొకడానిలో నొకటి కలసిపోవచ్చును. 
"కావున పదస్వరూపము మారును. ఉచ్చారణావయవములందలి లోపము; పదములలోని ధ్వనులను 

సరిగా నుచ్చరింప లేక పోవుటచే నొకడాని కొకటి వచ్చుట-లేక తడబడుట మొదలగు మార్పులు 
కలుగును. ఇట్టి మార్పులు భావలో  నొకొ_క్క_ప్పుడు వ్యావ్నీ జెంది స్థిరముగా నిలిచిపోవును. 

పదములలోని స స్వరము, ఊనిక మొదలగువానిలో గలుగు మార్చులనుబట్టి ' వుజికొన్ని మార్పులు 
గలుగును. మొత్తము మోద నీ విధముగ గలుగుమారు ర్పులు లోపాగమవ్యత్యయాదిరూపమును 
జెందు నని చెప్పవచ్చును. 

పోచీన శాసన భామ తరువాతి భావకంటు ననేకవిషయముల భిన్నము. 'పా్రచీనముగనే 
కనబడును. అందు పఛానమగు విషయ మేమనగా నం దగపడు నొక వింతేధ్యని. ఇది దక్షిణ చేశ 
ఛామల కన్నిటికిని సమాన మగుటణే వానితో తెనుగునకు గల సంబంధమును స్థిరపరచు 
చున్న ట్లున్న ది. తమిళమున నిది యిప్పటికిని వ్యవహారములో నున్నది. కన్నడమున _ తెనుగునందు 

వలెనే చిరకాలము కిందటనే యంతరించినది. ఇది కన్నడమున “తి అను రీతిని వా్రాయబడి “షి 
అను ధ్వని కలదిగా చెప్పబడుచున్నది. ఈ లివియే కన్నడాంధిళశాసనములలో గానవచ్చు 
చున్నది. ఈ వర్షము నుచ్చరించుటలో గల విశేషమే యిది యా భాషలలో ననేకవిధములుగ 
మారిపోనుటకు గారణమై యుండును. పాచీన కన్నడమునను తమిళమునను ఇది నిలిచియున్నను 
తరువాతి కన్న డమున నిది “భి గాను తెనుగున డి గాను మారినది. ఈ భావ లన్నిటిలో నిడి 
భృ రు లృ య అను ధ్వనులుగ మారుటయు కలదు. తెనుగులో శ్యర్యడ అను ధ్యనులతో/ాడి మున 

నిత్వవ్యవహారములో నున్న యనేకపదము లీ యక్షరముతో గూడిన పాచీనధాషాపదముల 
పరిణామము లగుటయే మనము గమనింపవలసిన విశేషము. పాచీన తెలుగు శాసనములలోన్తి 
వానిలో కొన్ని - ఇతరములు కొన్ని. 

శాసనములలో ._ తరువాతి తెలుగున 

అలిసిన - అడిచిన 

తిస్పి - - డయ్యు --డస్పిన 



్రీఅయ్యంకి. వేంకటరమణయ్యగారి సన్మాన సంచిక 

-వోతి - చోడ 

మేతాంబ = మేడాంజబ 

కొజిల్చి - (ఛా) కొజులు - 6 క తే, కొజ్బు - కొబ్బు - శె, క్రారివ్యు- 
పణికివిషయ - పక్కి 

పోలు - పోలు 

పటువముటి - పడువుటి 

తాసన్టికొండ - తాడికొన్ల 

ఎీతువేలు - వడువేలు - త, క, ఏటు - తు - వళ్ళు 

కన్నడము - బాటలో = జీవనె - బదుకు 
తమిళము - కన్నడము - కీతో - కందు - క్రీడు 
త - కితింజు - చిజుగు 

త - తిగబోో పుగజో - తెగడు - పొగడు ఆం. 
శాసనభాషలోని “క్ష తరువాతి భాషలో “ని అయినది, 

వాన్టు - వాల్టు - వాండు - వాండు 

మూసు - మూండు - మూడు 

వళుచున్తి - ఏలుచుండి 

“ఏళ్లు శబ్దము తరువాతి భాషలో, వలు అయినది. ఇంకను వెనుకకుబోయినవో తమిళము “కళ్” అనునది ఛాతున్రు పాలించు అనియే యరము. పదాధి “ఆి కారము తెనుగున 
కలదు. తే - ఆజు - తె -వబు - త - ఆండు 

_“సంవత్పరంబుళ్ ౫ 

(ఏ అగుట 
- తె-వఏయడ్యు త - అనై - తే- ఏనుగ. శాసనభావలో 

మొదలగు. కొన్ని రూపములలో గనబడు బహువచన 'ళి కారము తరువాత “లి కారముగ మారినది. “వళేవార్కు వళుబాది శమా కరికి” మొదలగు వోటుల పోచీన ఛాతువ్ర లోని “శి కారము కూడ నిందు నిలిచి నట్టున్నది. ఆ కాలమునకు “వళ్లే? అను రూపము (గాంధి క మో వ్యావహలిక మో, చెప్ప లేముశకాని, తరువాతికాలములో నిది (గ్రామ్యముగా (గహీంపబడినది. 
*చయాసెటివార్వుచేసెటి వారు) అనువానిని శేతనయు, “పాడేమ్యుసూనేము, సె లురాగానసేమూఅని 
పెద్దనయ్య, ఏనిని గ్యామ్యమున కుదావారణములుగా నిచ్చినారు. “ఏలెడు “వెళ్లెడు “మాచెడు” మొదలగు రూపముల నుండి తుది డువర్ణలోపముచే "వెనుకటి యచ్చునకు దీర్గ మువచ్చి “వలే” 5 5 DD ము yu వెళ్ళే చూచే అను రూపములు వ్యవహారమున _ నేర్చడియుండును: చేయువారు = అంగీ కార్యమే 

జపం 
నన్నూ - మమ్మును ౫ ను 

జ 

తోపించాకుమయ్య, వాటీ చచ్చుతారు మమ్మాడలంచీ, ర అన్నియు - అన్నీ _ నన్నును ౫ ము. యః గొంటూ రమ్ము యేడాలు వోచాలు, హోౌచెటి వారానసేన్సుచారు. cf. 



ఆం(ధ్రభాష - (గాంధీక వ్యావహారికములు 

శాని “చేసువారు (గ్రామ్యమైనది, ఏలేటి, చూచేటి అనునవి పాడెడివారము, చూచెడునారము- అను 
వానినుండి ఏకె, చూచె, అనుళూపముల సామ్యముచే - పాడేవారము - పాడెము, చూచేవారము 

చూచెము - అని యేర్పడియుండును.  మువర్హలోపముచే వెనుకటి యచ్చునకు దీర్ణమునచ్చిన - 
వేసములు - వేసాలు దోసాలు మొదలైనవి కూడ గావ్యుములలోనే చేర్చబడినవి- పెద్దన 
లశ్ష్షణమున, కాని ముత్యాలు ముదలగువానికి సాధుత్వము కల్సిందినారు అర్యాచీనలాక్షణికులు, 

“డానిని- ఇకారలోపమువే “దాన్ని” వాని(డికిని ౫ వాణ్ణి - వలెనే వాటిని హౌ వాట్ట - 

వాటి - సముచ్చయార్థమున - వాటీ యగును. “తెచ్చుతారు అనునది “తెస్తారు” అనుదానికి 

బూర్వరూపము, “వస్తాడా హరి సౌమ్ములు తెసాడా?” 

అని అప్పకవి దీనిని తన కాలమున (గ్రామ్యమున కుదాహరణముగా నిచ్చుటచేత (గ్రామ్యము 
కూడ కాలకిమమున నెట్టి పరిణామమును బొందుచున్నదో తెలియవచ్చుచున్న ది. "కేతన కాల 
ములో “లెచ్చుతారు గామ్యము - యకారాంతములగు “చెయ్” మొదలగు వానినుండి యేర్పడిన 
“చేస్తాడు అనువాని సావ్యుమున గాని, చేదా తకారసాహచర్యమున గాని తెచ్చుతారు (అజ్ఞోపము) 

తేచ తారు ౫ తెేస్ తారు - తెస్తారు అను రూపమేర్చడినది. తెచ్చుతారు అనునది “తెచ్చుదురు” 

అనుడానినుండి “చేయువారు అనునట్టి రూపముల సామ్యముచే చేర్చడినది. తెచ్చుదురు - వర్ణ 
సమోకరణము (assimilation) సూాలముగా “తెత్తురు' అయినది. ఈ రూపమే శిష్టకవ్రులచే - నన్న 

యాదులచే గ)హింపబడుటచేత ఆ కాలమున “తెచ్చుతారు గ్రామ్యమైనది కాబోలు. తరువాత 
దానినుండి వచ్చిన తెస్తారు కూడ (గామ్యమే, (గామ్యుము నుండి పుట్టినది (గ్రామ్యమేక దా. కాని యిక్లే 

చేయుదురు - నుండి *చేతురు “చేనుదురు ఉకారలోపముచే “చేస్తురు అను రూపము లేర్పడగా 
ఒకటి అసాధువ్రు ఒకటి గా”మ్యమునై నది. అసలు మూలధాతువు తర్” అనునది తమిళకన్నడ 
ములలో నిజే రూపము - కాని అడి తెలుగున “తెర్’ ఐ, తెర్ +ఉతు (ఉచు)= తెచ్చు అయినది, 

“తెచ్చు అనుడానినే మనము థాతువనుచున్నాము. లన్ని విధములగు మార్పులలో వై యాకర 

ణుడు ధర నియమము చేయవలసియున్న ది. లోకమును బట్టి తెర్ --ఉచు = తెచ్చు, అయినశ్లే - 

వర్ -చూూవచ్చు, మెచ్చు, పుచ్చు - ఇత్యాదులు కొర్ - బు - వు కొవ్వు; తర్ గు - తగ్గు - 

తగు ఎరుదు సాలద్దు; ములకనాముల్క_ - మొక్క, వెడలు” వెళ్లు కొలది ౫ కొల్దిం కొద్ది; 

వలదు ౫ వల్లు ా  వద్దు, సెండిలిగాపెండ్లి > పెళ్ళి, కన్నులు - (కణ్ లు) ౫ కండ్లు, > కళ్లు ఇత్యాది 
రూపములన్నియు అజ్లోపము, వర్షసమిాకరణాదులచే భావలో నేర్పడుచుండును. రెండు భిన్న శబ్ద 
ములు కలసినపుడు స్వరము ఊనిక అనునవి వానియర్థమును సూచించుటకు, వానిలోని మార్పులకు 
గూడ కారణ మగుచుండును గంగ--అను = గంగను అనునప్పుడు రెండవ యక్షురముమోాది 

యూత అర్థస్సురణకు గారణమగును.  పుట్టినయిల్లు - పుట్టినిల్లు - పుట్టిల్లు, మావటివాడు - 

మావటీఃడు, (ఈడు పిత్వయమైనది) చేసిన- చొడు- చేసినాడు - (న లోపముబే) చేసి + ఆడు? 

చేసేడు. కొట్టినాను - కొట్టిఅను , కొట్యాను - కొట్టాను. ఏనిలో సమాకరణముల మూలముగా 

జ్ర 



థ్రీ అయ్యంకి వేంకటరమణయ్యగారి సన్మాన సంచిక 

క త్త ధ్వని బయలుదేరుటచే నివి లక్ష ణపరిగావ్యాములు కాలేదు. శిష్టప)'యోగముచే 
పరిగావ్యాములు కావచ్చును, 

వ్యవహారములో నచేకరూపము లిశ్లు కాలక్రమమున మార్చు చెందినవి. చేయవలయునని 
చేయవలెనని - చేయాలెనని (వకారలోపము, పూర్యాచ్చుకు దీర్ణ ము) చెయ్యాల్ నని - చెయ్యా 
లని- ఇళ్లు - ఉండవలెను - ఉండాలి; దానిలోనుండి ాడానిలోనుంచిా దానిలోంచి - ఇత్యాదులు, 
ఇట్టి వ్యావహారికభాపారూపము లనేకములు నేడు పలువురు (వాయు వ్యాసములలో గానవచ్చుచు 
(ప్రామాణికత్యమును బడయగలిగిన స్ట్తిని బొందుచున్న వి. శిష్టవ్యవహారమే పా్రమాణికత్యమునకు 
మూలముగదా, అట్టివాని పరిణావ్మకమము నారసి భాహాతా స్రుపదతిని వాని స్వరూపలక్షణములను 
వివరించుట వైయాకరణున్మి లేడా భాపాశ్నాస్త్రజ్ఞుని పని, కాని అనంతములగు నిట్టి రూపములకు 
లక్షణము కల్పించుట సాధ్యమేనా! అనునది యొకప్యశ్న కలుగకమానదు, ఈ ఛావలో లేడా 
ఈ రూపములను బియోగించుచు, వస్తుగారవమ్యు భావగాంభీర్యము, రసపోహణము గలిగిన 
రచనలు బయలు దెరినవో సీ రూపములను వడ్డనువా రుందురా? ఉన్నను [గంథములకు, (గ్రంథము 
లతోపాటు రూపములకు, భాషకు, పోతనామాత్యుని (గంథమునకుుఆము క్రమాల్యదాది (గ్రంథము 
లక్కు భాషకు గలిగిన గారవము కలుగక పోవునా? కాలగతిని గలుగు పరిణామము నాపువాచెవరు? 



లలితకళలు - కవిత్వము - పామర్శనము 

శ్రీ శేట్టలూరి వేంకటరాఘవఅయ్య౦గారు 

కళ; ఈ ఒక శబ్లమును వినినవెంటనే 'మూడుశబ్బముల పితిధ్వనులు మన హృదయ 

ములం దుదయించును. అవి "మీవి?! మన వేదాంతులు చానినే “సత్యము; శివము; సుందరము” 

అని వచింతురు. దీనినే సూతపోయముగ “సత్యం, శివం సుందరం” అని ఉప చేళించిరీ. ఈ ఒక 

సూతిమున మూడు గొప్ప పిశ్న లున్నవి. ఈశ్వరుని చమత్కారమయమైన ఈ విశాలసృష్టిలో 

సత్యమెది ? కల్యాణకర మేది? సుందరమేది ? ఎవడు దానిని (ప్రదర్శించి నిరూవీంచగలడు అని మన. 

కొక సందియము కలుగును. ఏ సహృదయుడు దీని తత్వమును అధికాధికసరససుబోధరూపమున 

పిదర్శించునో వాడే సఫలకళాకారక గౌరవమును పొందగలడు, ఈ తథ్యమునకు రూపుచేఖలను 

శోభా, శ్రీల.నొసంగి చితకారులు తవు తూలికలచేత పలురంగుల నంకిత మొునరించుచున్నారు. 

ఈ తథ్యమునకు సాకారత నొనగూర్పుటకు మూర్తికారులు ఉపలములమై బహువిధముల చెక్కు 

చున్నారు. ఈ తథ్యమునకు మృదులమధురిమ చేకూర్చు గాయకులున్కు వాదకులున్సు తమ తమ 

సరసస్వరముల వివిధవిధముల _ వెలయించుచున్నారు. ఈ తథ్యమునే కల్పనాతీతభావముల నవ 

రసభరిత మొనరించి కవికులతిలకులు పివహీంపజేయుచున్నారు. ఎచట. సత్యము, శివము సౌండ 

ర్యములు మూడును గూడియుండునో. అచట సహృదయానందము కందళించును, ఆ రీతిగా. రచింప 

కెశలముగల వాడే, విశ్వవంద్యక ళా కారుడు; వాడే లలితకళాత _ల్వే వేది; లలితకళారహస్యోపాధ్యాయు 

డన వన్నెగాంచును. ఈ మూడును పరమాత్మకు పుకృతిసిద్దగుణములు, ఏనిని మనకు 

వ్య క్త పరచువాడే పరమాత్శకు పితినిధియై ప్రపంచమున ప్ర)కాళించును. అందుచేతనే గానము 

చిత్రరచనము కవిత్వము లను లలితకళలు వారి వారి పూర్వపుణ్యవోమున నలవడును, చీరకాలా 

భ్యాసమున వచ్చునవి కావు. లలితకళామయమైన మన జగమును పరిపాలించు మూర్తి త్రయము, 

సత్యము, శ్రీవము, సుందరము - వెల్లి విరియుచున్న గానము, చితగరచనము, కవిత్యము స మూడే, 

కవి - కావ్యము ; కవిశేబ్దము జ్? ధాతువువలన బుట్టుటచే శబ్దమును చేయువాడు అను 

అర్థము నిచ్చును. ధ్యన్యాత కము, వర్ణాత్శక మని శబ్దము ద్వివిధము. అకారాదులు వర్ణాత్శక 

ములు; ఏజానాదాడులు ధ్యన్యాత కములు. అందుచే నర్గాత్శక రమణీయశబోచ్చారణ మొునరించు 

వాడే కవి; అతని ఉ _తృమకృతియే కావ్యము. వాచక్క లవక, వ్య్వంజకము లను చేరుల శబ్దము గ్రీవి 

ధముల జెలంగును, వాణికిని శబ్దేచ్చారణకును అత్యంత సంబంధము గలదు. వమూనవశరీరమున 

విశేష ' మాహాత్మ్యము గలది వాణియే దీని మూలమున మానసికభావములు, . .అంతఃకరణపువృ 

త్రులును వ్య_కృములై. సంపూర్ణ వ్యవహారమునకు సిద్ధి: లభించుచున్న ది. కవిత్యము, “వ క్చత్యము) 

తర్కము, వ్యవహారము లనునవి నాలుగును వాణికి ఉపయోగస్థానములు. కఏతచే ప్రసిద్ధి వృద్ధి 

శ 



శ్రీఅయ్యంకి వేంకటరమణయ్యగారి సన్మాన రవీ? 

నొందును. వక్షృతవలన నితరుల మనముల నాకర్షించు శక్తి పొ ప్రించును. తర్కముచే సిద్ధాంత 
నిశ్చయము లభించును; వ్యవహారమువల న సామాజికసంస్కారము సంభవించును మన కిచట 

కావ్యసమాలోచన మే ముఖ్యాంశము, ప్రధానక రృవ్యము. ఇంక కావ్యములందు ఉన్న తభావ 

ములు, ఉన్నత కల్పనలు, ఉన్నత విచారములతో నిండి ఉ _క్రమకావ్య్వము వెలుంగును. లోకో తత్తర 

భావవర్ణన మునరించువాడే కవ్వి అతని కృతియ కావ్యము. శ క్రిరహితమైనచో. ' కావ్యరచ నము 

దుర్గభ మని వచించి పాిచ్యసాహి త్యాచార్యులు కావ్యమునకు యథారుచి, యథామతి స్ క్రింది 

లకశ్షణముల విధించిరి. 

కావ్యలక్షణము : *ఏ అర్థము - హృదయసంవాదియై, ఏ భావము  రసోద్భవమై వేలుం?సనో 

అదియే కావ్యిమని భరతేమునిచంద్రుతును; శభార్థ సహితమే కావ్య” మని రద్రటాదులును; hy 

లంకారయు కృశభ్రార్థమే కావ్య” మని వామనుడును “దోషరహిత గుణాలంకార పూర్ణ శ భార్ల మే 

'కావ్యమని మమ్మట, పిభాకరులును “దోవశూన్య గుణాలంకారసహిత రసమయ వాక్యమే 

కావ్యిమని భోజ దేవుడును; “గుణాలంకార రీతి రసపూ ర్త సుందరశ స్టార్థ సందర్భమే కావ్య” మని 

'వాగ్భటుడున్ను “'దోషళూన్య గుణాల౮కార లక్షణరీతివృ తి మద్యాక్యమే కావ్యిమని వీయూపవర్డు 

డును “రసాత వాక్యమే కావ్యిమని శుడ్గోద న విశ్వనాథులును; 'ఇస్థాధయు క పదావళియే కావ్యి 

మని దంజ్యాచార్యుడును; 'రమణీయార్థ పితిపాదకశబ్దమే కావ్యిమని పండితరాయలును “ధ్యన్యా 

తృక వాక్యమే కావ్య? మని మోహనభట్టును; “విశేపషసుఖసాధక వాక్యమే కావ్య? మని కేశవ 

మ్మిశుడును రచించిరి. కొంద రాలంకారికులు శభ్ధార్థములు కావ్యశరీరముగ ను వ్యంగ (మే 'కాన్యాత్మ శ్ర 

గను దలంతురు. ఈ పాొచ్యసాహి త్యాచార్యుల లశ్షణములవలన తేలిన విషయ మిదియే. కావ్యము 

క్టార్ధసహితముగనే వెలుంగును అలం౮కారరహిత రచనము కావ్యము కాదని కొందరి మతము. 

రసాలంకారములే కావ్యమునకు చమత్కారము గూర్చునని కొంద రందురు, ఎచట స్ఫుటరూప 

ముగ అలంకార ముండదో, అచట రసమే చమత్కారము గలిగించును. కావ్యమునకు గుణము 

లత్యంచావశ్యకములు, గుణములవలననే మనుష్యులు స్వాభావికముగ ముగ్దు లగుచుందురు. అలం 

"కారభూపిత యైనను గుణరహితయైనవో కన్యకామణి చూపరుల చి త్తము నాకర్చింపనేర దను 

సంగతి హృదయవేడ్యమే. ఈ విధముననే కావ్యవిషయమున గూడ దలంపవలయు, 

కావ్య భేదములు : ఇట్టి కావ్యము దృశ్యము, కవ్యము అని ద్వివిధము. ఏనినే రూప 

కాదులు, పిబంధము లని వ్యవహరింతురు. ఇందు పద్యము గద్యము నన భదద్భ్గయము గలదు. 

వురియు ఉత్తమ, మధ్యమాధమము లన కావ్యము (తీవిధము. ధ్వని అన వ్యంగ్యము ఎచట నధిక 

చమత్కారశకారియో, అచట ఉత్తమము; ఎచట వ్యంగ్యము నాచ్యమునకన్న అధిక చమత్కార 
శారీ గాదో, అచట మధ్యమము; ఎచట వ్యంగ్యము కానరాక కేవల శబ్లము వాక్యార్థచవుత్కార 

కారియో అచట అధమము. ేనియందు వెశేషముగ కోమలములుు లలితములైన పదము 
లుండునో, శస్షార్థ వెచట “అరణాటగు ఆంధివధూటి చొక్కపుం జనుగవలీలి వెలుంగునో, దేనిని 

Ca 
జ్య 



లలితకళలు - కవిత్వము - విమర్శనము 

వినినంతశేే జను లవగావానము గావించుకొన గలరో, ఏది యుక్తి పూర్ణమో, వది అభినయ 
పి యోగసాధ్యమో, ఏది నాటకసంధ్యంగసంయుత మో, దానినే శుభకావ్య మందురు. దీని 

రచించు కవికి యశోధన లాభము చేకూరును. అట్టి కావ్యమే కాంతాసమ్మిత మని సహృదయు 
లచే పీశస్తి గాంచి కవికి పిసిద్ధిగూర్చును. | lL 

కౌవ్యాంగములు - కవిపిధావము: ఎవనియందు శక్తి (పితిభ) గలదో, ఎవడు శాస్త్ర 

ముల చతురుడో, ఎవడు నిరంతరము కావ్యాదుల నభ్యసించునో, ఎవడు ఛందత్శా్ర్రు ఫాపా 

జ్ఞానములు గలవాడో, ఎవడు కోశముల, కళల నిపుణుడో, ఎవడు కావ్య మర్చజ్ఞులెన గురు 

వర్యులయొడ్ద _పూర్ణశిక్షణమును బొంది సాహిత్యసారమును జని గాంచున్నో వాడే కవిత్య 

రచనమునకు అధికారి. ఎవడు కవితారహస్యము కవితాసాధనము నెరుంగడొ, వా డెన్న 
టికిని ఉత్తమకవి కానేరడు. ఎచట. విశ్వవీణాస్యరము మారపమోిగుచుండునో, అచట 
సరసకవితావాతల్లి లాన్య _ మొనరించును. అప్పుడు కపీశ్యరు డీ అనంతపికృతిరయొక్క. 

చితికారుడును గాయకుడునుగా. విలసిల్లునేగాని ఉపదేశకుడు గాడు. ఆత డప్పుడప్పుడు కొన్ని 

కొన్ని మర్యాదల నతికొమించును. కొన్ని కొన్ని నీమల నుల్లంఘించును. మరియు శుద్ధ మాంస 
విండమునం దంత రి తములైన అనంతభావములకు సజీవరూపము నొసగి చిత)వర్లన మ్మేళనమున - 

దాని సుస్వరూపమును కవి కాగీతము పె రచించును. పికృతిలో గల వస్సువులం చెల్ల నొకానొక 

ధ్వని పుట్టుచుండును. కవితగూడ నొకానొకధ్యనియె. ధ్యనియ కావ్యాత్శ. ఎవనికి దయార్ద్ర ' 

హృదయము లేదో, పపంచమునందలి దానవత్యమును, హృదయరాహిత్యమును గాంచ నెవని. 

"డెందము వాక్కాలు గాదో, పరులసుఖదుఃఖములను కని విని యెవడు మోదఖేదముల నొందడో, ' 

వాడు కవి కానేరడు. విశ్వసౌందర్యసర్వస్వమును ప్రదర్శించుచు, ప్రపంచమునం దంతర్చితములై న 
రత్నసంచయమిల _ పికాళింప జేయుచు, పృకృతి చితివైచిత్యీముల్బఫె గప్పబడిన మేలి 
ముసుంగును దొలగించి మానవసమాజమునకు దివ్వసందర, ఎనలాభ మును చేకూర్చి సహృదయ 

హృదయా నంద సౌఖ్యమును ప్రసాదించు నదియే సరసకవిత (ము. ఇంతియే గాద స్వర్గీయ సంగీ 

తమే కవిత్వము; ఆదర్శచిత్ర మే కవిత్యము,. అట్టి కవిత్వము మన పూర్యాభార్యుల మతమున 

సత్యము, శివము సుందరములై న భావముల కూలంకవపవావామైన రసామరకల్లోలినియందు 

సహృదయుల కవగాహన సౌఖ్యము గబ్లీంచి, వారి కమరత్వమును జేకూర్పును. ఏది పకృతి రహా 

స్యోజ్ఞాట నసమర్థమో, అదియే సత్క_వితము. మరియు, వకాంతేము, తణానుభూతము' _నెన 
శాంతమనోనుభావన మే సరసకవిత్యము. జీవనతంతి్ర'స్వరమధురరుంకార మే కవిత్వము, 

భావజలధి నిమగ్నమై భాపూమందరమథ నమున బయల్పడిన ప్రకాశమానకౌ స్తుభరత్న మే 

సత్కవిత్యము. దేనివలన" హృదయము 'వెన్నవలె గరంగ్కి ఒకానొక నపీనభావ ముదయించ్చి, 
మానసమునం డాహ్లాదము జనించునో అదియే సుకవిత్వము. ఏది రసపూర్షమ్రై గుణాలంకారసజీవమై 

చదువరుల పహృదయనికేతనముల నివాస మొనరించు శక్తి గలిగి యుండునో, అదియే సత్క 
వితము. - 

(2) జ 



& అయ్యంకి వేంకటరమణ య్యగారీ సన్మాన సంచీక 

చిత6కళ - కవిత్వము : లలితకళల మూలమున సంపా వంచు. ఆనంద సౌందర్య 
సౌభాగ్యములు మన శీ విశ్యమునం గల మరి యే వస్తువ్రలవలనగూడ లభింప వని కొందరు పల్కు 
దురు. చితక భాకవిత ముల రండింటికి నళ్యంత సంబంధము గలదు, వీనికి విలక్షణసాదృశ్యము 
గన్పట్టును. కంటిలో కొన్ని కొన్ని భిన్నపికారమ్ములైన దృశ్యములున్కు మనోవికారములును, 
చితొంపబడును. దేనిని చితికారుడు చితిద్యారమున వ్వ కపరచున్నో దానినే కవి కవిత్యమూల 
మున స్పష్టపరచును. అందుచే కవితయు నొకానాొక విధమైన చిత) మే. కవిత వినుట నానందము 
గలుగున్వు చితిము గనుట సంతోషము సమకూరును. పటమున గల భావమును కవితారూపమున 
ప్రకటన జేయ నెటుల నలొకికానందము వృద్దిబొందునో, కవితాగతమైన భావమునుకూడ చిత్ర 
రూపమున స్పష్టపరుపు నటుల లోకో త్రరానందము సెంపొందును. అట్టి పట్టుల కవిచిత)'కారు నిరు 
వురిలో నెవరు ఉన్న తాసనము నధిష్టింప నర్ష్ములో నిర్ణయింప శక్యము కాదు. చిత్రమును గాంచు 
టచే కన్నులు తృృప్పి నొందును. కవిత వినుటచే, చదువుటచే హానులు సంతసించి, చి త్రము ముదము 
జెందును. మూర్చ (ద్రవ్యముల చేయూత నొనక, శాబ్దికసంకేతముల నాధారము నొనర్వ్చుకొని, 
తేన అక్షరత్యమును కర్ణ వేయముగ, మనోరంజకముగ (ప్రదరి గ్థంచుటచే 'కావ్యకళయే లలితకళ 
లన్నిటిలో మిన్నమొ వన్నె శెక్కునని కొందరి ఆశయము. అందువలననే కాబోలు స స్తసంతా 
నములలో నొకటిగ సత్కతి (పశ స్తే గాంచెను, నేత్ర శవణములనూలమున దీని జ్ఞానము మాన 
సమున (ప్రవేశించును. శేత్ర క్రో త్రములకు శబ్బ్యునము సహజ మగుటవే్వే తన (ప్రభావమును బుద్ధి 
వరకు న్యాపింప చేయుట క్రై కావ్యకళకు ఏని కన్న వేరొండు సాధన మావశ్యకము గాదు. గుడ్డ, కుంచె, 
కాగితము మొదలైనవి చితపటమున కాధారములు, చితకారుడు 'పెన్సలు కలము, కుంచె, రంగులు 
మొదలైన పనిముట్లతో పాకృతికదృశ్యముల సజీవముగ్క రూపసంయుతముగ చి తింపగలడు. 
ఆ చిత్రమున నిమ్మో న్న తసవుస్లలముల, స్తూల సూక్ళు రూపములు దూరనైకట్యముల చూప 
రుల కన్నులకు గట్టినట్లు శిల్పకారుడు కరకౌశలమున నచి్చెత్త గలడు. వా _న్థవికపదార్గముల 
నిజసందర్భన మా చిత)ముల గానవచ్చును. ఆ చితగతవ స్తువుల యభిపాోయములు చూపరుల 
మానసముల ప్రవేశించి కన్నుల కానందము గెలుపును. ఆ యా చితిము అెంతవరకు మన కళ్లు 
దుర గన్ఫ్సట్టు నంతదనుక ఆయా భావములు మన వ్యృాదయనీమల పాదుకొని -ే+కి తుచుండును, 

చితక ళొ కవిత్యముల తారతమ్యము : చిత్రకారుడు విభన్న వర్గ ముల తూలికాముఖమున 
చితికల్పనము గావించున్వు ఇంక కవియోా విచితవర్ష సమావ్నూయసంఘటనచే లేఖసీ 
ద్వారమున స్వక పోలకల్పనముల నెన్నిటినో సృష్టి జేయును. కవి చితకారు లికువురుం గూడ వర్ణిత 
విషయముల పాఠ కదర్శకుల కన్షైదుర గనబడజేయు కరకౌాశలము కలిగి వెలుంగుదురు. అందుచే 
కవిత్వము శజ్జమయచిత కశ యని కొందరిమతము; శ్వాచిత9 మందురు. ఏ రీతిగా చితొకారుడు తన 
కుంచెతో ₹0డు మూడు రంగుల గీతల గీచి వమియు శేనీ కాగితేముమై, లేదా శూ న్యపటముమై. 
త్నణమాత9మున సజీవరూపమును గల్చించి దర్శకులమానసముల నాకర్షి ౦చునో, ఆ విధముగా 
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క పేశ్యరుడు గాడ సుకుమారకోమలాక్షరసంఘటనమువలనచే, లేదా మృదుముధు రార్భసంయుతే 

శజ్లవిన్యాసముననే, సజీవశబ్దచిత ముల శ్రోతల మనోభి త్తికల నిరి ్నంచి వారి నత్యంతము ముగ్గులుగా 

జేయ శక్తిని గల్లియుండును. 'బాబ్య్యూంతర్లత సౌందర్యమును చితోంచుటయే కవిత్య్వమునకు పిభాన 
కర్శవ్యము. చావ్యూసౌందర్యమును చితి)ంచుటలో  చితికారునిడి ప్రథమస్థానము; తరువాతి 
స్థానము కపిశ్వరునిది. ఏలనన - బాహ్యా సౌందర్య నిర్మాణద్యారమున పకృతి ననుసరించుటయె, 
చితక కు ముఖ్య కార్యము. పదము 'అంతగ భావపరిఫూర్హములై నను బాహ్యాసౌందర్యచ్శితణమున 

కవిత్వము చితికళకు సాటిరాద్యు ఇంక కవిత్వముయొక్క_ నుహత్త్వ మన్ననో, యది అంతర్జగత్తు 
మొక్క సౌందర్యవర్థ నమునంచే కాననగును, బావ్యాగత:సౌందర్యచిత)ణమున కవిత్యము చిత) 

కళకు వెనుకబడినశ్చే, అంతర్షత సౌందర్యవర్గ నమున చిత్రకళ కవిత్వము నకు వెనుకొజడును. మరియు 

కవిత్వము నవగాహన మొనర్చుకొనుటకు చాలకాలము పట్టును. బుద్దిని శ్లేశపరచిి మనస్సునకు 
వ్యధ గల్లించిన గాని శజచితంము బోధపడదు. ఈ[ళవుకు తగిన (ప్రతిఫల మున్నదిగాని ళేక పోలేదు, 

వర్ణ్యనావి శేపమున కావ్యముల నిర్శింపబడిన కల్పనలు ఛారణాశ క్షి యున్నంతవరకు అంతఃకరణ 

సమ్ముఖమునం దుపస్టితములై తనరారును. 'బాహ్యాంతర్షతజగముల శంటియందును కవిత రాజ్య 

మును శొనసించును. చితరచన కేవల బాహ్యాజగమునందు మాతమే; అంతర్జగమున దీనికి పివే 

శము లేదు. ఒకవేళ నున్నచో నది బాల స్యల్పము. చితకళయొక్క_ కాంతి కేవలము భూమియం బే; 
కవితముయొక్క.. పి/కాశ మన్ననో, భూమ్యాకాశముల ెంటిమోద గూడ కానవచ్చును. రామ 
కృష్ణావతారములవలె చితృకళాకవిత్యములలో నొకదానియందు కానరాని విశేషములు. వేరొక 
దానియందు కానవచ్చుచు పరిపూర్ణ తను భజించును, వాచ్యార్గ వ్యంగ్యార్థముల' వడువున నొక దాని 

మించి వురొకటి రమణీయతరమై వెలుంగును. చిత్రకళ, కావ్యకళ--ఈరెండును సమానముల్సు అను 

కరణీయము లని కొందరు పాశా త్యపండితులు వచించిరి. మూకకవిత్యము చితిమును వాణాల 
చిత్రము కవిత్యముగా జెలంగు నందురు. ఇవి రెండును పికృతియొక్క- సేవకు, ఉపఈయోగమునకును 

పనికివచ్చును. చితిము, కావ్యము - ఈరెంటియొక్క ఉద్దేశము లాభము ఆనందము లని కొంద. 

రందురు, ఐనను కావ్యముయొక్క_ ప్రభావము చిత్రమునక న్న సంపూర్ణ్యమై, విలసిల్లు నని పలువుర 
పాశ్చాత్యవివుర్శకుల మతము. కావ్యమే చిరస్థాయిగ నుండు నని' వారి యాశయము. అందుచే చిత 
కారుని కుంచెకన్న కప్ళ్యరుని గంటమే ' (కలమే) మహోన్నతపద మధిస్థీంచును. “మనమున 

గొన్న నెవ్వగల మాన్ని” అను పద్యమున సంకుసాల నృసింహకవి క వికర్ణరసనాయనమున మై భావ 

మును ప్రకటించెను. 

పాళ్చాత | సాహిత్యలక్షణము : ఇంతకుమున్ను పాచ్యసాహి త్యాచార్యుల 'కావ్యలత్ష. 
ణమును రచించితిమి. డానికి తులనార్భము?గ పాశ్చాత్యసారస త్ర నిర్మాతల కావ్య్వలతుణమునకు 

భావార్థమును వచింతుము. “అత్యు త్తమ తత (శా స్ర్రకథ నమే కవిత్యము; పికృతియొక్క_ ప్రతి 

రూపము. సర్వశాస్త్రుముల సారమే కావ్యము. కవి తికాల వేది; విజ్ఞానమునకు అద్యంతములే కవి 
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శ్రీ అయ్యంకి వేంకటరమణయ్యగారి సన్మాన సంచిక 

తము. ఆత వోలె నది అమర్త రము; జనసామాన్యమున్రై కవి తలంచును, భావించును రచించును. 
క వులకొరకుమాతిమే కాదు. ఉ దేకపూరితము లై న రసభావాదుల సే చ్య్చాప్రువాహమే కావ్య 
కన్యాయై (రవిహారము. ఆనందో డేకముల చదువరుల కాపాదించుట కావ్యపయోజనము, 
సత్కవిత్వసర్యస్నమునై వెలుంగు. నని వర్లువ ర్స్ (Wordsworth) మహాకవి రచించెను. అతని సమ 
కాలికుడై న సెల (Shelly) తానీ కందివిధమున దలంచెను. ఛభాపూరూాపముం దాల్చిన కల్పనా 
కాశలమే కావ్యము. సత్యపికాళశనానుకూలమై సర్వో త్రమనాయక'జీవిత్చచేతమై సాహిత్యము 
వన్నె గాంచును. కావ్యము దివ్యము అదియే సర్వదర్శనసంగంహము; సకలమతముల కదియే 
మూలము, ఫలమునై పకాళించును. .అత్యు త్తమ స్రీఫురుమల, అతాకికానందహృదయుల, అను 
పమోత్క్యృస్టానందసమయవర్షి తచరిత్రమే సాహిత్యము. ఒకానొక దిన్య తేజము వమూనవ(ప్రకృతిలో 
లినమైనట్లు పికాళింప జేయునదియే సరసకావ్యము; కావుననే సాహిత్యము సౌందర్యసంపాద 
కము, అందుచే సృష్ట కంతకును సౌందర్యమును సంపాదించి, ప్రక లి నంతయు ఆనందకందము 
గావించి, దివ్యమైన పకృతివృశ్యముల ఖిలము  గాకుండ గాపాడునదియే కావ్యము: “దటుల ప్ 
రిరువురును పాండిత్యప”కట నము గావించు విధమున కావ్యలక్షణము నిగ ంప్క పీరికాలమునంచే . 
పుట్టి, ఏరి కన్న మున్ను గెట్టినను ఏరికన్న మిన్నగ పృకృతి వనితా సౌందర్యసర్వస్వమును జూరగొను 
టకు సత్యాన్వేషణ మొనర్చి ఇాళ్యతానందము ననుభవించిన క్లీట్స్ (188) ముఖ్యముగ మూడు 
వాక్యములలో కావ్యకాంతా నర్శమర శ్రముల మన కుపదేశిం-దను. కావ్యరహస్యోపనివత్చూచ 
కము లైన ఆసూళతిము లివియే: 

“అందమగ వస్తు వానందవముందిరమ్ము 
సత్యమే అంద, మందమే సత్య మంచు 
నెరుగుదురు డానినే మోర తెరుగవలయు” 

ఈ పాశ్చాత్యవిద్యాంసుల సూ త్రతియమే, (వాచ్యనాహె క్యాచార్యుల పద త్రయమై ప్రకాళించు 
చున్నది. “సత్యం, శివం సుందరమ్”. 

సాహిత్యము - విమర్శనము: కళయే నాగరికుని జీవితమునందలి పిధానాంశము. కా 
సాహిత్యములలోని మంచి చెడుగుల, బాగోగుల తులనాత శకదృష్టి సరిచూచుటయే విమర్శ నము. సహృదయరంజకళ్వ మే ప్రధానసూతి)ముగ విమర్శకులు |గహింతురు. సార్వతికము గాకున్నను సాధారణ ధర్మ్శసూత్రములపై నాధారపడి విమర్శనము వెలయును. విమర్శనసూత) ముల జ్ఞానము లభించిన-వో చదువరులు కళాసాహిత్యములవలన గలుగు ఆనందమును పూ  ర్తిగ ననుభవింతురు, కళాసాహిత్యములే మానవజీవితమును పరమోత్క్శస్థముగ నొనర్పును. సత్త గవ రృనమే సాంసారికజీవనమునక్తు ప్రాణము. సాధుజీవనమునకు తరణోపాయయమే సాహిత్యము. దీనికి సంబంధించియే విమర్శనము వెలుంగును. లలితకళలు, శిాల్చము అని కళా పపంచము “రంజు 
తెరంగుల జెలంగును. అందు మొదటిది మాగవలకు ఆవందము 'గలుగజేయును. రెండవది జనులకు 
౧౨౩ 



లలితకళలు _ కవిత్వము - విమర్శనము 

సౌఖ్యము చేకూర్చును. మూనవ్రని మానసమునకు, ఆత్మకు సంబంధించినవి లలితకళలు; నరుని 

శరీరమునకు, కాయమునకు సంబంధించి నవ్ శిల్వాదులు. స్థూలముగ కళలు కొన్ని “కంటికి” సంతో 

వము గూర్పునవి; మరికొన్ని “చెవికి మోద మొదవించునవియ చెలంగును. Hegel మహాశయుడు 

శిల్పమును అవరకళ (అ ప్రభానమైన కళ)గను, కవిత్యమును ఉ త్తమకళ (ముఖ్యమైన కళ)గను 

"వర్కొ-నెను. వాస్తుశాన్ర్రమే శీల్చము._ ఇండ్లుకట్టుట, ఆలయనిర్నాణము మొదలయినవానికీ 

కావలసిన సామ్మగి సులభసాధ్య మగుటచే నది అప్రధానముగ నంగీకరింపబడెను. (ప్రతిమాకల్పనము 

నకు శిలాలోహము లుపయోగింసబడును. నిస్టవములై న శిలలను లోహములను 7 కొని సజీవము 

ల న (ప్రతిమలను, విగహములను శిల్సి కల్పింపగలడు. ఇవి మానవులకు ' పతిరూపములై. జీవకళ 

నుట్టిపడ జేయుచుండును. మానవులకు (పతిరూపమే గాదు బేనతాస్వరూపములుగ గూడ నిర్మింప 

బడును గృృహనిర్నాణముక న్న నక్కువగ రాణించునది (పతిమానిర్మాణము. ఈ (ప్రతిమా 

నిర్మాణకాశలమును గాంచగారు సహృదయులు దశ్షిణ చేశమునందలి ఆలయములలోని విగ్రహ 

ముల గాంచిన-చో, అపరిమితానందము జెందక మానరు. (ప్రపంచమునం చెల్ల ఖ్యాతి గన్న 

“తాజమవహాలు కట్టడము నెరుంగని భారతీయుడు గానరాడు. దీనిని “వేమ శిల్పకావ్యము'౫ 

కొందరు సహృదయులు భావింతురు. 

శిలానిర్మాణము ఆ చితరచనము : శిలా నిర్మాణమును మించి చిత్రకళ ఇశలువారును, 

మోటు నుండు రాళ్లను లోపహాములను మాని, సుకుమారములైన గుడ్డను, కుంచెను చిత్రకారులు 

చేకొనిరి. చిత్ర విచిత్రమ్వులైన రంగుల నుపయోగించి వానినూలమున కుడ్యములపై అపూర్వము 

లైన కథాసందర్భముల చి తకారులు చి తింతురు, ఆకార సౌష్ట్రవము, వర్ల సమ్మేళనా వై చిత్య 

ములచే చిత్రకారులు తా మూహించిన వస్తుస్తరూపమును మన స్థూలదృష్టులకు గోచరింప జేసి దాని 

మూలమున ఆ మూర్తిస్వరూపమును మన మనోభి త్తికల సుస్థిరముగ నుండునట్లు జేయుశ కిని 

గప్లీ యుందురు. ఇటుల నివి యన్నియు కంటికి నింపునాంపుల నింపి చూపరుల నానంద వార్ధి నోల 

లాడించి, వారలగూడ |పతిమారూపులుగనుు చి త్రసమానులుగను జేయ సమర్థమ్బులై న కళలు 

గృహనిర్మాణముక న్న  (ప్రతిమాకల్పనమును దానికన్న. చ్మితరచనమును వన్నె కెక్కెను. మొగ 

లుల శిలానిర్మాణములును, చాద్ధ్గులచి(త్రరచనములును 'భరతఖండమునకు (పఖ్యాతి నార్జించెను, 

సంగీతము - సాహిత్యము : ఇంక _ శ్రవణానందకరముగ - నుండు కళలు కొన్ని గలవుః 

అందు గాన మొకటి. శబ్దమే గానమునకు పిధానసాధ నము, వాద్యవి శేషములు గూడ గాయకు 

నకు తోడుపడును. అన్నిటికన్న మిన్నగ, ఆ యా స్వరసమ్మేశనమువలననె పాటకుడు వినువారి 

చెవుల కనేకవిధములై న శబ్దముల నుపాయన మొసంగి, దాని మూలముననే వారి వారి మానసముల 

ఆ యా భావముల జనింపజేయును. చిత్రకారుడు 'సేత్రదాగరమున జేయగల పనినే గాయకుడు 

(శవణమూలముననే సల్పుశున్నాడు. శిళు ల్యే త్తి పశు ్వే త్తి వేత్తి గానరసం ఫణిణఅనుదానిచే 

గానముయొక్క్క- వరీకరణత  నెరుంగ గలము, స్థూలముగ , పాములు పశువులు బాలకులు గూడ 

గాక 



శ్రీ అయ్యంకి వేంఠటరమణయ్యగారి సన్మాన సంచిక 

గానరసము నెరుంగగల రని భావము, సూత్షముగ నాలోచించినవో గానరసము నెరుగు వా 

రీ ప్రపంచమున. మును కే; శిశువు, పశువు ఫణి యనిన-చో కుమారస్యామి, నంది కేశ్ళరుడు, ఆది 

శేషుడు. ఇట్టి మహిమ గల్లుటచే సంగీతమును సాహిత్యమునకు సమానముగ (పాచీను లంగీకరించిరి. 

అంతియేగాదు “సంగీత మపి సాహిత్యమ్ సరస్వత్యాః _స్తనద్యయమ్” అని చెప్పి సంగీతమును మున్నుగ 
గొనియాడిరి. ఈ గానముతోపాటు శ్రవణానందకరమైన లలితకళ కవిత్వము. దీనికి గూడ శబ్దమే 
ముఖ్యసాధ నము. కొన్ని శబ్బసంకేతముల మూలమునచనే, కొన్ని వర్ణముల సమ్మేశనద్యారముననే 

కపిశరుడు "తా దలంచిన భానముల చదువరుల వముదుల నుదయింప జేయును. 

నేతకళలు, శోగతికళలు వ చిత్రరచనాగానముల శక్తి కవిత్యకళయందు లినమైయున్నది. 
చిత్రము చూపరుల కొదవించుభెవములను సంగీతము (శ్రోతలకు  గలిగించుమోదమును 

కవి తన కవితమున సహృదయులకు చేకూర్చును. కావుననే చ్మిత్రరచనము, గానము, కవిత్యము 

అను నవి మూడుమా(తమే లలితకళలు (ప్రసిద్ది గాంచెను. వీనిలో కవిత్వము ఉత్తమోాత్తవమై 
వెలుంగును. ఈ కళ లన్నియు కొన్ని సాధనములసాయమున మనన్నేత[శో[తములకు కొన్ని భావముల 

నుప దేశించి, వాని నచ్చొ త్తినటుల మన మానసముల సుక్థిర మొనర్చి మనకు అపరిమితానందమును 
గల్లించును. గృహనిర్నాణము మొదలుకొని కావ్యరచనముదనుక నన్నియు సంకేతమాత్రములే. 
ఒకానొక సంకేతము నాభారముగ నొనరించుకొనిననేగాని వీనికి (పవృ త్తి లేదు.అందుచే (పక్యతు 

(పపంచమున నున్న వస్తువును భావనాజగమున (పతిబింబింపజేయుటయే కళోపాసకులకు (ప్రథమ 

క_ర్తవ్యము* ఈ రహస్యము. గురుతించియే “ఆలయాదులి  సష్తసంతానములుగ పూర్వులు విను 
తించిరి. కట్టడము లన్నింటిలోను మనకు కశ్లైదుర కానవచ్చు దానికి ఏీకభావము కల్సింపఒడును, 

నసమునం దొక భావము నూహీంచియే దాని కనుగుణమైన రూపమును గల్పించుటకు శిల్సి 
(ప్రయత్నించును. ఇక జక్క. డములలో స పసొందర్యము నిమోాలితమై కన డును. (పత్యత. 

వస్తువునకు పరమోత్క్బష్టత చిత్రరచనయం డాపాదించబడును. చ్నితరచనము కేవలానుకరణము 
గాదు. కీడును విడనాడి, మేలునుమా(తమే చేకొని, చిత్రమునకు పొందిక గూర్చి, ఒకానొక భావ 

మును చితకారుడు చూపరులకు బోధించును. చక్షురిం ద్రియద్యారమున మనస్సును రంజింపగల 

శక్తి చితకారునకు గలదు కావున వీనిని “నే తకళిలందురు. అటులనే గానకవిత్యములు 

కొత్రకళిలని చేరొందెను. గానము మానసిక (ప్రపంచమును గలంచున్యు పిదప దానిని 

గరంచును. మానసమున లీనమై యున్న భావముల మేలొల్బును. ఒకానొకరీతి చి త్తసంస్కా 
రమును గల్లించును. ఆ వెనుక వినువారలకు భావోదేగకము. శేకెత్తును తన్ను చా మరచు 
నటుల నొనరించి వినువానిని తన యిచ్చవచ్చిన చొప్పున గాయకు డాడించును _ఆడించుటయే 
గాదు వలసినవో ఏడ్చించును. భ క్తి పారవశ్యమున ముంచున్వు; "లెల్చును. వేయల ? మనల బానిస 

లుగ నొనరించి వై చును. @ 'త్యాగరాయలకృతులను జయబదేవృనిగీతేగోవిందము నాలకించిన 
వారి కీ గానమాహాత సము తేటవడును. శ్రీకృష్ణ బేవరాయల ఆము కృమాల్యదలోని చండాల 

గక 



లలితకళలు _ కవిత్వము = విమర్శనము 

జబ ఏహ్మారత్షస్ప ంవాదమే ప పబలనిదర్శ నము. “రారా మే పిగాయ లే గీతం... .స్వర్లలో నే మహీ 

యతే” అనియు “అహో గీతపిభావో. .. మహాతపాః” అనియు వరాహపురాణము వచించును. 
అక్బరు చకివర్హి కాలమునాటి తాన నేనమహాశయుడే మనకు సాక్షీ. ఎప్పటిమాటలో వల? 
నేడు గూడ యుద్దరంగమున పాాణముల గోల్ప్చోవుటకు గూడ నొక మారణోపాయముగ గానము 

పనికివచ్చును. ఈ ఏరగానమును పాశ్చాత్యులు వినినంత నే మైమరచి మారణకర్మలకు సావాసిం 

తురు. పళువ్రులు గూడ గానమును విని పాల నెక్కుడుగ నిచ్చునని ష్మతికలలో చదివియున్నా ము. 
అట్టిచో (శ్రాకృ్లుని వేణుగానమహిమమునకు మన మచ్చెరువొంద నక్కరలేదు. జోలపాట విని 

నంతశే శిశువు లేడ్పు మాని నిదించుట మన కనుభవమే. బొబ్బిలిపాటలను, . పల్నా టివీరుల కథల 

వినినంత నొడలు జలదరించనివారు గలరా ? కావున గానము నుపయోగించి గాయకుడు (శోతల 

మానసముల ఆ యా రసముల నుదయింపజేయ శ క్షి గల్లి యుండును. 

కవిత్వము - పికృతిదై విధ్యము: ఈ కళ లన్నిటికన్న కవిత్య్వమునకు సాధనములు 
ఇవాల స్వల్పములు. “కీవలపదములమూలమున వే చదువరుల మదుల గరగించు నేర్పు కవికి లదు. 

అశురములనలననే, శబ్బ్వములవేతనే, కవి తన కావ్యమునందు చితేరచనము, వర్ణ విన్యాసమును (ప్రక 

టించును. తన భావములకు భాపారూపము నొసంగి స్య్వవృదయమును సహృదయులకు కపేశ్వరు 

డెబుక పరచును, (పకృతి చై.చ్నితములను జీవితాదర్శములను చదువరుల మది శక్కునటుల కవి 

చేయగల్లుటచే కవిత్వము కళ లన్నిటిలో అగస్థానము వహించెను, కపిత్యము ముఖ్యముగ భావో 

బేకము గహార్చును, (ప్రకృతీయందలి ప్రత్యతమట్టముల (ప్రదర్శించు క విశ్యరు నకు సాధన సంపద 

సంకుచితముగ నుండును. 'వాహ్యాన స్తువుల భావకత్యముమోాద నాతని వర్షన మంతయు నాధార 

పడును, వునకు గానవచ్చు (ప్రకృతి యంతయు రెండు తెరంగులుగ _పాశ్చాక్యకవ్రలవే తీలకింప 

బడోను. ఇదియీ కవిత(మునందు చావ్యావ స్తు వర్ణ నముగను ( Objective ), ఆభ్యంతరవ స్తు స్తువర్ష 

నముగను (Subjective) సామాన్యముగ చేర్క్కానబడును. ఒకానొక వ స్థువుయొక్క ఆకార 

స్వరూప (ప్రదర్శనము స్ట్థూలద్భష్టికి దోచునటుల సల్పుటయ్యు ఆవ స్తువుయొక్ష క ఆంతరంగిక వికాసవర్ష్మ 

నమును మనోనే తమునకు గన్ఫట్టురీతి జేయుటయు, నీ శెండువిధములలోని "భేదము; శడవదానిలో 

కవికి స్యాతం త్రము మెండు; ఆతని నిరంకుశత్య మిందు గానవచ్చును. సాధారణము కళలన్ని యు 

చావ్యారాపవర్గ నమునేశే (పయత్ని ౦చును. ఆయా వస్తువుల ఆంతరంగిక వికాసనోసీ సాల నములకు 

తగినంత యవకాశము కానరాదు. ఒక్క కవిత్వము తప్ప మిగిలిన కళలన్నియు మనకు కక్టుదుర 
గన్నట్టు (ప్రకృతిలోని చాహ్యావ స్తు స్తువ్రులనే యాధథారముగ గైకొని మన కానందము గూర్చును. 

ఇంక కవిత్యమునం దన్ననో, ఛందము, యమకము అన్యప్రాసముల దూర మొనరించినవో 
బాహ్యాూవస్తువుల్నపె పె నాధారపడదు. (పకృతి యొక్క. ఆంతరంగిక రహస్యముల వెలిబుచ్చుటయే 

సాహిత్యము యొక్క_ సారము. జగదంతరాత్న యొక్క మరోస్తద్ధాటనమే కవిత్యమునకు జీవన 
సాయము, బౌ*హ్యా సౌందర్యము చంచలము; దాని (ప్రభావము వ్షలిపరిమితము, ఆంతరంగిక రామణీ 

oa. 



శీ అయ్యంకి . వేంకటరమణయ్యగారి సన్మాన సంచిక 

యక మన్న చో అక్షరము డాని మాహాత ్నక్టమయు కల్పాంతస్థాయిగ నుండును. ఇదియే కెండింటికి 
గల తారతేవ్యుము. ప్రకృతి యందలి చావ్యావస్తుసముదాయము మహాత్నుల మానసిక ప్రపం 
ఛము నందు గలుగకేయు ఛావనావికాసముల (ప్రతిబింబమే [పబంధములలో |పతిఫలించును. 

చిరతరానుఖభవమున సంపాదితమైన జీవనధర్షసూ[త్రములు కావ్యములలో పొందుపరుప బడును. 
అ యా యుగపివ _రృకులైన మహాపురుషుల జీవితముల కాదర్శమై సాహిత్యము చలునారును, 
సాహిత్యసమాలోచనము వలన పా్ర-చినన వీనయుగచర్యలకును, ధర్మములకును, సమన్వయము 
సంభవించును ఈ సాహిత్యమువలన నే పాచినులు గూడ నవీనులకు సమకాలికు లగుదురు. అందు 
చేతనే “ఆదిరాజ యకోవింబ మాదర్శం ప్రాష్యవాజ్బయమ్” అని డండికవి కా వ్యాదర్శమునను, 
“పృథ్యీప తే; సంతి న యస్య పారే రుక్ పశ్యరాః తస్య కుతో యశాంసి” అని వీల్ల ణకవి విక్రమూంక 
చేవచరితేమునను రచించిరి, 

నారస్వత సహృదయత్వములు : ఆభ్యంతర వివారమున కాలనాలనము సాహిత్యము నెలుం 
గును. ఐనను కవిత్వమునందు బాహశ్యభ్యంతరముల కన్యోన్వసంబంధము చెలంగును. సాహిత్య 
పర్మాలోచనము వలన ప్రకృతితత్యమును పరిపూర్ణ ముగ గ్రహించుటకు మన కవకాశము 
గలుగును. పకృతి తత్వపరిజ్ఞానము వలన ఛావసంపద సంపూర్ణత వహించి హృడయమునం దపరి 
మితానందము లభించును. అంత కళాకౌశలమును పృకృృతిసౌందర్యమును 'ఛావించుటకై చి త్త 
మువ్వి్ళులూరును. ఈ విధమున సర్వదా సాహిత్య సేవ సలుపుట వలన వివుర్ణన మొనరించుటకు సము 
చితమైన విజ్ఞానము చదువరులకు సంభవించును. ఈ సందర్భమును గమనించియే పాిశీనవిమర్శకు 
డొకడు ోకవితారన సౌఖ్యము కవికన్న రసజ్ఞ డెరుగు”నని వచించెను. అంత నా కపీశ్వరు డి. 
యాశ్షేపణమునకు నినిసి “హా థార్థము కవియెరుగునుు మూథుం డే మెరుగు "నని సమాధాన 
మొుసంగాను. సమాభానమునేకేమి గాని, విమర కుని పలుకులలో సత్యమున్న దని మన మంగీకరింపక 
తప్పదు; సహృదయత్వము నభిలమీంచువారలు సారస్వతపరిచర్య సంతతము సలుపవలెను. అప్పుడే 
వారు సహృదయు లగుదురు. “కావ్యానుకిలనాభ్యాసవశాత్  విశదీభూతే మనోముకుకే వర్లనీయ 
తన్మయీభవనయాగ్యతాపన్నా ఏవ సాదయసంవాదభాజు సహ్నడయాళి? సహృడ అని అభిననగుస్తుడు 
లక్షణము విధించి “సరస్వ త్యాః తత్వం కవసహృద యాఖ్యం విజయతామ్ి” అని వినుతించను. 
మానవమానన ప్రదర్శన మే సారస్వత సావము కావున విజ్ఞానవంతులు కాగోరు విద్యాజ్థులును, 
సహృదయవతంసులు కానోరు సారస్వ సెవాపరాయణులును సరగకాలముకు వాజయపాచార 
వంద పావనామృతపానవిశేషమ _తృచిత్తులు గావలెను. సాహిత్య చింత నమును విద్యార్థులును, 
వీద్యాంసులును వివుర నదృవ్వితో సలుపవలను. ఈదృష్టితో (పాచీన (పబంధముల పింపని-చో, 
వాని (పాశ స్హ ్ రము మనకు గోచరింపదు. 

విమర్శన సూత9ద్వయము - ఇతివృ త్రము; పాతిపోషణము : సాధారణముగ నొకొ 
నొక గ0థము యొక్క. (పాశ స్ప న్ర్రము నెరుంగుటకు పాశ్చాత్యపండితులు రెండు ప్రమాణ 
Cg 



- లలీతకళలు.. కవిత్వము - వీమర్శనము 

సూ(త్రముల నుపయోగింతురు, [గ్రంథములోని  ప్రత్యక్షప్రయోజనాంశము లెన్ని! ఆ ప్రయోజ 
నాంశములు చదువరుల వదుల శే విధమున బోధింప బడినవి? మొదటి. (పశ్నమువలన జీవితాంశ 

ములు, తేక జీవనధర శ్రములు (గంథమునం చెన్ని గలవో తెలియును. శెండవ ప్రశ్న ముచేత జీవిత 

వర్ణనములుు లేక జీవనచిత్రరచనములు (ప్రబంధమునం ెన్నిగలవో బోధపడును.- కొన్ని (గ్రంథ 
ములు కేవలము వమానవవిధ్యుక్త ధర్శములను మాత్రమే బోధించును. మరికొన్ని ఆ యా పాత్రల 
చిత్ర ఏచిత్రములై న చి “శ పవృత్తులను క్షణతుణ ప్రవర్ణమానమునై న భావపరివర్తనములను సవా 

దయహృదయరంజకముగ వర్షించును. దీనినే వస్తుకల్పనము, లేక కథాసంవిధానకము; పాత్ర 

పోషణము లేక రచనాకౌశలముగా -వేర్కొందురు. వస్తురచనములున్కు ఇతివృ త్తపాత్రపోపణ 

ములును (ప్రతిప్రబంధమున నుండును. వాని వాని పొఛాన్యము ననుసరించి ఆ యా తరగతులలో 
ఆయా (గ్రంథములు గణుతిగాంచును. ఒకానొక (గంథమునందు. వ స్తువునకు ప్రాధాన్యమా లేక రచ 

నకు ప్రాధాన్యమా యను దృష్టితో చదివినచో, రచనకు లేక ప్యాత్పోపషణకు (ప్రాధాన్య 

మున్న చో, ఆ [ప్రబంధము ప్రథమగణ్యత గాంచను. కావ్యపరిశీలన మొనర్చి; ఉత్తమ, మధ్యము, 

అధమ విచక్షణ సల్ప్చుటయే విమర్శకుని కర్తవ్యము: అప్పుడే సహృాదయత్వ్యలాభము చేకూరును. 
అట్టివాడే సహృదయుడు రసజ్ఞుడు. చితివిచితములై న పాతల గల్పించి ఆయా పాత్రల చిత్త 

వికాసములను, భావస? ఘర్షణములను, చదువరుల మనో నేత)ముల దుర పిదర్శించు రచనా 

కాశలము గలవాదే, వాగనుశాసనుడు, “కవిబ్రహ్మ, సకలవిద్యాసనాథుడు, కవి తాపితామ 

హుుడు నన ప పృఖ్యాతి గాంచును. వాని ప్రబంధము పరిపూర్ణ భావభాసురంబై_ ప్రసిద్ది శక్కునుం 

అట్టి మహామహిమ గలవాశే పారములేని కావ్యసుసారమునకు వాణీరమణీమునోవారులు. 

మిగిలినవారు ప్రజాపతులు మూత'*యమే. కవికులతిలకుల కావ్షములు స _పసంతానములలో ప పృశ స్త్రి మి 

గాంచి ఖలము గాకుండును. అందుచేతనే, వీ నవిరభో దుడు “ప్ర పొల్లుంబో నిది కీర్పి కిం గృతీయ 

వో భూమండలిం' దానికికా ెల్లం. బిప్పుడు రామభోరతకథాధీనహబంభావళుల్ -. అని రచిం 

చెను. ఇటుల 'ళిరీవకుసువువే వేశలసుధామయోక్తులలి జెలువ మలరు కావ్యము చతుర్వర్ల ఫ సల సం 

సాదకమై చెలంగును, భాషాస సంపిదాయము, వస్తువిశేషవము ననుసరించి కావ్య వునేకవిధముల 

విభజింపబడెను భాషను ప పిమాణముగ గై 7 కొనిన-చో, గద్యము, పద్యము, గద్యపద్యోభయ మని 

నూడురీతులు, ఉపచేశవై ఖరి గమనించినవో,. పిభుసమ్ముతీములు, మితిసన్మి తములుు కాంతా 

సమ్మితములు అని మూడు తేరంగులు, పఏ్నినే- వేద, పురాణ, కావ్యము లందురు. ఇది గాక (పాచ 

మతమున, కథ, ఆఖ్యాయిక, ఇతిహాస ములే గాక కావ్య మను నాల్లవ భేదము గలదు, నేత కోత్ర 

ముల రంజకత (ప్రాధాన్యము ననుసరించి దృశ్యము, శ్రవ్యము నన కావ్యము ద్వివిధము. ఇంక 

పాశ్చాత్యుల మతమును వేదాంతము, ేశచరిత్రము: జీవిత చరిత్రము, వ్యాసము నవల కవిత్యము 

లను ఛదముల సారస్వతము వెలయును. ఈ విధము లన్నింటిలో, చేనియందు కవి సీ స్యయభావా “న్నీ 
లనవికాసముల వెదజల్లీ రచనావిశేషను ' చెలుంగ -"జేయునో, దానికే (పాశ స్త స్త్యముం స్వయ 

సృాదయమర్శప్రకాశనమే కావ్యమున కమూల్యరత్నము. కొందరు సాహి త్యాచార్యుల ముతమున 

(8) ౧ 



శ్రీ ఆయ్యంకి వేంకటరమణయ్యగారి సన్మాన సంచీక 

అత్మగోప నమున్సు, మరి కొందరి మతమున ఆత్మ ప్రకాశ నమును సహృదయులకు పరమానందము 

గహార్చి వారిని పరవళుల జేయును. ఆత్మ ప్రదర నమే అత్యం తావశ క మని పలువుర ' మతమూ 

“ఇందువలన వస్తువు, రచనము, ఆనందములు మూడును కావ్యకాంచనామూల్యత నిశ్చయించుటకు 

గీటురాళ్లని కేటపడును. 

విమర్శనముు(ప్రా(క్రృతీచులు : విమర్శనము తొలుత పాశ్చాత్య దేశమున పోదుర్భావ మంటను. 

సాహిత్య సమాలోచన మొనర్చినవారిలో ప్లేటో (Plato) విమర్శ'కాగ)సరుడ్యు భర్మసూ|త్రములు 

లేక సాధువ్నర్హన మూతని నెక్కు_వగ నాకర్షించెను, అతని మతమున ధర్మోప బెశ మే సారస స్వతము 

నకు ప భానసూత్రము. భ క్రిబోధకము, పరమారోపేశకమునై. కవిత్యము మొదలైన కళలు 

మానవజీవితమును సఫలము సారవంతముగ చేయవలయును, భారతసయీతయందు “రచింపబడిన 

రీతిని “వయది హృద్యః..... యక్క-థయొ వినగ నిస్టము మాకుకా. “ధర్మత _త్త్వజ్ఞులు ధర్మశాస్త్రం 

బని యధ్యాత్మవిదులు వేదాంతమనియు”” కవిత్వ కళ జెలంగవలయు. " అంలీయెగాని న న్నయ 

భట్టారకుని సీసపద్యములోని ఉదారాశయములు స్లేటో యొక్క విమర్శనమున లేవు. సంకుసాల 

నృసింహకవి యొక్క కావ్యలక్షణమునందలి “కథాముఖంబున హితాహితబోధ నొనర రను 
నంతవర శే పాశ్చాత్యవిమర్శ కాగే)సరుడు స్వీకరించెను. దీనినే పిధానపిమాణసూత్ర)ముగ 
మన మంగీకరించినవో సారస స్వతమునుండి చాల గ్రంథములు బహిమ్కృృతములు గావలసివచ్చును. 

వ్రేటోయొక్క. విమర్శనము బాల సంకుచితము. పికృతిసత్య ము భావసౌందర్యముల కాతేడు 

తొ వొసంగలేదు, మన పా?చీనులు విశాలహృదయులు, కావుననే 'నీతివిచక్షణుల్ నితిశా్యస్త్రుంబని - 

కవివృపభులు నుహోకావ్యిమని వాగనుశాసనుండున్ను “పరమజ్ఞాన లతాలవాలము...... నిర్యాణ 

భవ్య రసాస్వాద రసాయనం బనిన కావ్యం బెన్న సామాన్య మే” అని విన్నకోట పెద్దయ మహో 
కవియు వచించిరి. పాశా ్ పాత్యులలో వీదప విమర్శనము నొనర్చిన మహాముహిమాన్వితుడు 
అరిస్ట్రాటలు (Aristotle). ఇతని విమర్శ ననూతములే సర్యంక షములు. ఇతనికి కళావివేచనము మెండు. 

ఇతడు సాహిత్యమును లలితకళావిశేషముగ నంగీకరించి, కావ్యమును కళ్తాదృష్టితో విమర్శించిన 
సవృాదయవతంసుడు. ఇతని సూతిములే _ నపీనవిమర్శ నమునకు బీజములు. దీనివలననే కావ్య 
మహావృతుము క్రమక్రమముగా సెంపొంది పూవులు పూచి కావ్యసౌరభముల నలుబెసల వెదజన్లీ 

రసాస్వాదానంద ఫలమును సవ్యాదయుల కుపాయన మొసంగెనని చెప్పు నొప్పును. ఇతేని మతమున 

కళలు జీవనపిదములును, ఆనందసంధాయకములును నై వెలుంగును. పికృతి ననుసరించుటయే 

గాక, ప్రకృతిని నూతనముగ సృృష్ట్రించుటగూడ కవిధర్మమును కవికర్శయునునై_ విలసిల్లును. 

నూనవచి త్తవృత్తుల కావ్యవ స్తువును ఆ యా పాతల మానసోన్మీలనవికాసములే కావ్యరచనా 

కౌకేలమును నై ప్రకాశించును అప్పుడే కావ్యము సహృదయానందదాయకము. అటుల రచింప 

బడినపుడే కావ్యము. మమ్మటాచార్యుడు చెప్పినట్టు “నియతికృతనియమరహి'ాం. . .... ఆదధతీ 
భారతీ కే జయతో ఆగుచు వెలుగొందును. 

తిర 



అలితకళలు - కవిత్వము = విమర్శనము 

నన్నయ తిక గ్రానలు : పాశ్చాత్య పండితూూ న స్రేటో, అరిస్టాటలు మహాశయులకు గల తార 

తమ్యజ్ఞానమే వాగనుశాసనకవిబ్బహ్మల కళాదృక్పథమునందు గలదన వచ్చును. 'కృన్లడై (పౌ 

యను డర్గిలోకహీతనిష్టం ఖూూని”” "కావించిన “ధరా శదె సతేస్టిలి భఛారతాఖ్యమగు లేఖ్యంచై న యా 

మ్నాయము” గరించి తిక్కనార్యుడు “వేదములకు. . .మాక్షసితికి౯ి? అని నుడివెను ఇటుల భారత 

జాతి కంతకును పంచమవేదమైన భారతసంహితేను గైకొని, “ఆదరణీయసార వివిధార్థగతి eve 

నన్నయభట్టు దక్షుత౯ి అని వచించెను నన్నయ భట్టారకుని ఆంధీకరణదత్సత యొట్టిదన్న చో, 

“ధర్మళత్వజ్ఞులు ధర్మశాస్ర్రుంబని రచించిన సీసపద్యమున నాతజే తన రచనాప) కారమును "జలియ 

జేసెను 'వేదవ్యాసు డవలంబించిన విధానముననే వాగనుశాసనుడు రచించెను. అందువలన భారతము 

నందలి మూూడుపర్యముల నాలోచించినచో భారత మొక అన్నూయము, ధర్మశా(స్త్రుము సీర్రిజా 

(స్రుము పురాణము, ఇతిహాసము గా నుండుటకు నన్నయ సంకల్పించెను. శ్లేటో విమర్శనసూ[త్రము 

(పకారముగ నిట్టిబే కావ్యము. ఇంక అరెస్టాటలు పండితుని లక్షణము నంగీకరించినచో సమూడు 

సర్భములును సమగి/కావ్యము గాదు. అది వకచేశవ ర్తి కావ్య మేగాని తిక్కన సోమయాజియొక్క_ 

విరాటోద్యోగాదులవలె సర్యాంగసుందర కావ్యము గానేరదు. ఈ నా నిర్ణ యమునకు అరిస్థాటలు 

మహాశయుని విమర్శన సూతముల గాక,భావరసపపంచమున...... విద్యానిధి గానివించుటగదా 

చతురత్యమనంగ మేదిని౯? అను విన్నకోట పెద్దన మహాక వియొక్క- విమర్శ నవాక్యములును, “వేదం 

బుల్ నృపశాసనంబులు.....-. కావ్య్వమహిమల్ వర్ణి ంపగాశక్యమే? అను భట్టుమూ _ర్థియొక్క- వచన 

ములును పిబలపిమాణములు. నన్న యయొక్క- నీసమందలి “కవివృషభులు మహాకావ్యమనియు, 

విశ్వజనీనమై పరగుచుండ జేసె ఛారతంబు అనుమాటలు తిక్కన సోమయాజియొక్క- రచనమునకు 

సముచితములు. ఇందుకు నిదర్శ నముగ గంథాదిని; 

మ. హృదయాపహ్లాది చతుర్ధ నూర్చితకథ్ ' పేతంబు నానారసా 

భ్యుద యోల్లాసి విరాటపర్వ మట నుద్యోగాదులుం గూడగా 

బదునేనింటి చెనుంగుబాస జనసంప్రార్థ పంబులై ెంప్రునకా 

దుదిముట్టంగ రచించు టొష్తు బుధసంతో వషంబు నిండారగక 

అని వర్ణించి, “రచనాకాశుకమున మన మలరగిననియు తిక్కన సోమయాజి వచించెను ఇచట 

(1) వృాదయాహ్లాది (2) ఊర్జితకథో వేతంబు (8) నానారసాభ్యద యోల్లాసి  అనుటచే కృమముగ 
(1) అలంకారము (2) వస్తువు (8) రసమును సూచింపబడినవి. “సౌందర్య మలంకారణి అని వామ 

నాచార్యుడు వచించినట్లు అలంకారము సౌందర్భపర్యాయవాచక ముగనుు, రసము ఆనందసంధా 

"యక మగుటనే రసమునకు బదులు ఆనందమును మనము గిహించినచో, కథాసంవిథా నము 

అందముగ నున్నచో కావ్యము చదువరులకు. ఆనందము గూర్చునని భావము. కావున కావ్యము 

నకు మూడు మందిగుణము లుండవలయును; (1) అందము, సౌందర్యము లేక అలంకారము; దీనినే 

గుణాలం౦ంకార రీతిరచనాదులై న కావ్యాంగములందురు (2) ఇతివ్భ _త్రేము, .వస్తుకల్బ్ప నము లేక పాత 

NF 



శ ఆయ్యంకి వేంక టరమణయ్యగారి' సన్మాన సంచిక 

పోవణము; దీనినే నస్తుకథాదులై న కావ్యశరీరము లేక కావ్వదేవాముగా దలంతురు (కి) వ్యంగ్యార్థ 
విశేషము, రసాస్వ్యాదానందానుభవము "లేక చర్వణ సౌఖ్యము. దీనినే  అనందానుభ వము, పర 

బ్రహ్మానంద సబ్బహ చారి సౌఖ్యమునైన కావ్యాత్శగ నంగీకరించిరి. దీనినే మన సంస్కృ తాలం 

కారికులును, గీర్యాణసాహి త్యాచార్యులును, అలంకారధ్యని, వ స్తుధ్వని, రసధ్యని యని ధ్వనివిశ 

పాంశములుగ నిరూపించి, రసధ్యనియ-కా వ్యాత్మయనియు, ధ్యనికావ్యమే ఆ _తృమకావ్యమనియు 

సిద్దాంత మొనరించిరి. ఈ ఉ_త్తమకావ్యలక్షణము లన్నియు తిక్కన సోమయాజి కవిత్యమునండు 

నారగ్రోలి యాంధావలి మోదముంబొరయు నట్లుగ... .... పద్యముల గద్యములక్ రచియించెదకా 

గృతుల్” అని కంకణము గట్టుకొని కావ్యరచనకు సోమయాజి దీక్ష వహించెను. 

విమర్శన తత్త్వము : ఇచట సహృదయ లొక విశేషమును గమనింపవలయు, లలితకళల ను త్త 
మో త్త వుముగ బరిగ ణింపబడినక విత్వమునకు మూడు ముఖ్యాంశములు కవ్మ్ బహ మతమున గలవు. 

అందు (ప్రథమగణ్యమునానార సాభ్యుద యోాల్లాసిత;పిదప నెన్న దగినది, “ఊగర్జిత కథ వేతత్యము” తరు 

వాత లెక్కింపదగినది “హృదయాహ్లదకతి యను నికేషములే. బహుళాం(థో కిమయ (ప్రపంచము 
నందు వెలుగొందు మూర్శిత్రయ మో రసనస్వలంకారములే. ధ్వన్యాచార్యులమతమున గన్పట్టు 
ఈ రసము వస్తువు అలంకారము లను ధ్యనిత)యము, వామనుని మతమున రీతి, గుణము అలంకా 

రములుగ జెలువొంబెను. పాశా ప్పత్యుల విమర్శనము ననుసరించిన-వో నివియే, ఆనందము, సత్యము, 

సౌందర్యము లను లక్షణ(త్రితయముగ పరివ ర్హనము గాంచును వాగనుకాసనుడు సత్య సౌందర్య 

ముల మిన్నగ కావ్యమున (ప్రదర్శింప, కవిబహ్మ కావ్యకళారహస్యోపనివత్సదృశమైన రసా 
స్యాదానంద సాఖ్యమును సహృదయులకు (వపసాదించెను. మరియు “రసాత్మక వాక్యమే కావ్యమును 

సాహిత్యదర్పణశారుని లక్షణమును, _ “రమణయార్థ ప్రతిపాదకశబ్దమే కావ్య” మను రసగంగా 
ధర "కారుని లక్షుణమును గూడ _ తిక్కన రచనలకు సమన్వయించును. ఈ సంగతి నెరింగియే 

“రచించు టొప్పు బుధసంతోవంబు నింశారగ౯ి” అను శాసనమును కవి బహ ఎ విధించెను. ఇచట 

బుధులన కావ్య తత్వవిదులని తాత్పర్య మేగాని శ భ్రార్థ శా సనజ్ఞానమాత్రులనిగాదు. వలనను కావ్యార్థ 

తత్వజ్ఞులే సహృదయు లని ఆలంకారికసమయము.  కావ్యమర ము నామూలముగ నెరింగి రచించు 

శాశలము గలవా డగుటనే “మహాకవిత్గదీ శ్రావిధి నొంది కవిబహ్న “భారతామృతేము కర్షపుటం 

బుల నార|గోలి మోదము బొందుడని, ఆంధ్రావళిని సాచ్చరించెను, మరియొకనోట వెలువడిన-చో 

ఈ పద్యము శేవలము ఉ _తృరకుమార(ప్రజ్ఞగ పరిణవించును గాని మహాపతిభాశాలియైన తిక్క 

నార్యునియం దిది పార్ధపరా[క్రమవిజ్బ-భణవాక్యములే యని సహృదయులకు తోచక మానదు. ధర్జు 
బుద్ధియు శాస్త్ర సమ్మతియు, పారమార్థిక చింతేయు నన్న యరచనల దీకింప, పాత్రపోవణము, 

భావప్రకాశనము, కళారవాస్య వేదిత్యమును తిక్కు_నరచనల' ప్రకాశించును... షిరిల్రో 
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గల విభేదమునకూ వారి వారల దృక్పథములును, దేశకాలపాత”ల "మార్చులును "కారణములు, 

ఓక కావ్యమును మజొకకావ్యముత బోల్చుటయు, ఒక కవిరచనల నింకొక కవిరచనలతో తుల 

దూచ్నుటయు వివర కులకు  విధాయక కృత్యము. దీనినే తులనాత క విమర్శన మందురు. ఇట్లుల 

విమర్శించుటచే సారస్వ తాభివృద్దియు; వాజ్బయాభ్యుదయమును పెంపొంది, ప్రచీన నప్నసాహి 
త్యములక్సు సమన్వయము లభించును. ఇట్ట వివుర్శనమునం దెట్టి ధథిముంతులకై న ఒక (ప్రమాదము 

సంభవించును. విమర్శకుని కాలమునందలి (ప్రమాణసూ(త్రములతో" పూర్వ్యగంథముల సమాలోచన 
మొనర్పుటయు, అతని. ప్ర ల్యెకవ్య కితమును, ఇష్ట్రానిష్టములును, దృక్పథమును గలంచుటయు 

తటస్టించును. ఈ లోపములకు లోనుగాక (ప్రమాణసూ[త్రముల తారు మా రొనర్చక, చేశకాలాది 
పరిస్థితుల గమనించి ఆయా గంథ కారులు నిర్వచించిన లశ్షణములయందు వారు లత్యుము 
నిల్సీ రచించిరా లేదా యని కావ్యవివేచన మొనర్చినచో, విమర్శకు లాయా[గ్రంథములకు 
(పాశ స్త మును ఆ యా కవులకు (ప్రఖ్యాతీయు నార్జించి సహృదయులై వన్నె కెక్కుదురు. 
దీనికి దృష్టాంతముగ నన్నయతిక్క_న రచనల విమర్శించుచో, వారివారల ఆదర్శముల ఆశయముల 
మనము మానసమందుంచుకొని విమర్శించవలెనేగాని అభిమానము, ఆవేశము నూని వా రెక్కు_వ 
ఏరు తక్కువ యని నిర్ణయింపరాదు. పురాణపురుషుల పవిత చరితముల వర్షించి హితా 
పీతబోధ నొనరించి చదువరుల  సాధువ రృనుల గావించి, వారికి పారమార్థిక బుద్ధి గబ్లించి 
వారికి పరమానందము గూర్చుటయే నన్నయముఖ్యోన్టేళము. ఆ యా పాతిల చిత్తవృత్తుల 
చితించి, సముచితరసపరిపోవణము గావించి, వారి వారి పహృదయాంతర్షత భావవిభావాదుల 
విప్పిచెప్పీ సహృదయులకు అలాకికానందమును సంపాదించుటయే తిక్కన ఆశయము. వివర ఎకు 
డీ విధమున తిలకింపనిచో అది విమర్శనాభాసమును, విపరీతవిమర్శనము నగును. సోమయాజి 
యొక్క ప్రకిజ్ఞాపద్యమునం దొక ఏచేపూంశము గానవచ్చు ను. “'మహ+కవిత్వది శ్షూవిధి నొంది 
పద్యముల గద్యములకా రచియించెద౯ా గృతుల్” అని సమయ మొనను. దీనిచే గద్యములకు 
గూడ కవిత్య్వ్యలాభము సంభవించెను. గద్యరచనము కవిత్యము గాదను పితీతి సత్యదూరము. 
సత్యము, సౌందర్యము, ఆనందము లను మూడే కవిత్యవి శ పోంశము లని తిక్క-నార్యుని పద్యము 

వచించెను, ఈ మూడు లక్షణములు గల్లినచో, పద్యముగానిి గద్యముగాన్సి దానినే కవిత్వ 

మనవలయు, ఛందో బద్ధమైన దే కవిత్వ మనినవో వాస్తు గజ గణిత, వె, ద్యశాస్తాదులు కావ్యము 

లనవలయును. ఇటుల మన పా9చీనాలంకారికులుగాని, వాతొ ఎత్యేవిమర, శ్రకులుగాని తలంపై రి, 

ఇంతియేుగాక, పద్యముకన్న గద్యమే మిన్నగ బల్కిరి, అపూర్యగంథముల గద్యమయముగ 
రచించిరి. హూరచరిత, కాదంబరి, దశకుమారచరిత), వాసవదత్రాదులే సాక్షులు. మరియు “గద్యం 

కవీనాం నికవం వదంతి” యని ప్రసిద్ధి గనెను, ఈ సత్యము నారసియే కవిబిహ్మయు “గద్యములక్ 

రచియించెద౯ా గృతుల్! అని నుడివెను. దీనికి నిదర్శనముగ గంథాదిని తండ యానతలియు, హరి 

హరనాథునకు తా నొనర్భ్చిన పణామాది సత్కారము చెలుపు స్థలముల హృద్యములగు గద్య 

వెరి. 
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ములనే సోమయాజి రచించెను. ఇంకను రసవంతము లగు పట్టుల వచన రచనాకౌశలమును గన 

బరచి గద్యకవిత్యమును గూడ తిక్కన గారవించెను. 

ఈ సమాలోచనమువలన మనకు _ "రెండుసంగతులు నిశ్చయములై నవి. వాజ్మయ మనేకశేద ముల 

విలసిల్లు ననియు, సారస్వతమున మూడు ముఖ్యలక్షణములు గలవనియు "తేటవజెను. గద్యమును, 

పద్యమును దృశ్యమును (శ్రావ్యమునునై న కావ్యమున సత్య సౌందర్భముల సాంగత్యము సంభవించి 

నపుడే సహృడయుల కానందము నది సంపాదింపగలదు. ఇదియే సాహిత్యవిమర్శనమునకు నూల 

సూత్రము; దీని ననుసరించి కావ్యవిమర్శనమునకు గడంగినపు డా సహృదయుని వచనరచనము గూడ 

కావ్యమై చదువరుల కత్యంతానందము గూర్చును. 



ఏిభ్రాంతామరుకము 
శ్రీపి, గణపతిశాన్తి 

[ఈ (కింది వృత్తాలు చేను రచించిన “వి భాంతామరుకము”” ఆనే పద్య కావ్యం లోనివి, ఇత్రివృ త్రేము 
శ్రీమడాణార్యశంకరుల పరకాయపి వేశానికి సంబంధించినది. శంకరులు, మండనమిశుిని 

భార్యతో వివదించి విజితులెన పిమ్మట, కామకి భారా స్యజ్ఞానం కొరకు, అమరుక మహారాజు శరీరంలో 

పరకాయవిద్యవల్ల పవేశించడం జరిగింది, మృతుడైెన అమరుకుని శరీరంలో పరివేశించిన పిమ్మట 

కొంతకాలం శంకరులు మహారాజా బహుశౌంతఃపురంలో సమస్త భోశాలను అనుభనీింఛారు. ఆ 

పరిస్థితిలో కొంతకాలం ఆదరింపబడీ, పిమ్మట నిరాక్ళత ఐన కకింశుకపాభి” అనే ఒక విలాసిని, 

అర్ధ రాతి వేళ అమరుక హర్మ్యంలో తేన వీనవృ త్తాంతం అమకుకునితో నివేదించుకొనడం ఈ కింది 

భాగంలోని విషయము. ] క్ 

కఏమముగ నా తమస్విని సుకవు గు నిద్దుర దూల్కి మందమం 

దము లగు జృంభణమ్ముల విధమ్మున చెమ్మెర లూర్చునంత్మ నా 

యమరుక రాజహర్శ్య శయనాలయనీమం గపోతకంళన్తా 

దమిళితమై ధ్వనించెం (బమదామృదుభావణ మిన్విధంబునన్ ం 

తమి బిగికాగిలవింతల వృ థాసడలీంచ్చి, లతాంతలోలుప 

భమరకుమారలీల మధుపానమదమ్ముునం జొక్కి ముగ్ధ మా 
రమణిహృదంతరమ్ము విధుర మ్యొునరించితి రం అెగాన్మి ఓ 

అవురుకనాథ! "తా మెరుగ్గర తిరి _పేమగభీర వేద నల్, 

తీరనికాంక్ష వారయువలీమృ దులాధరనవ్యనవ్యమం 

దారమధూళికై, బవావిధమ్ములం బర్విఢు మా హృదంతర 

ద్యారమునంటె వేచి వసివాడిన దీ (పణయార్ష్రదీ నక 

ల్లారముు దీని కెన్నటికి నైన నిరాదరమేకచా! (ప్రభూ! 

ఆ మన రాగముగ్గహృదయమ్ముల కోర్కుల పాలపొంగు లో 

శామధురమ్ములై మది నొసంగిన శాంతిసుఖమ్ముగాన్సి యే 
దో మదిలో స్ఫురించిన మహోదయతూర్యలవమ్ముగాని చే 

"జే! మణి చేడు దాసి యిది యేమని యింక వచించునో (ప్రభూ! 



శ్రీ అయ్యంకి వేంకటరమణయ్యగారి సన్మాన సంచీక 

మో కమలాంకశయ్య దరమోాలితలోచననై. (పవాళపీ 
ణాక్ఫతి( బవ్యళించి మధు రానుభవమ్మున మున్లునంతం దా 

మే కరుణావిపీవతే వహిుచి ననుం 'దిగనాడ్ పోయినా 

శే! కలదో సుఖస్న ్ రతివిహీనకు చేయైడ నంత్త పీడయున్! 

ఏటికి! నా మఎమ్మున నొశేగతి ఘోహలు చెట్టు నేడు వ్లా 
నాటి మధు ప్రభాతకృతనాట్యకళాభ్యసనము శ లెల్ల ము 

న్నిటి మహ్మాభమిం బడి మునింగి నశించు విధాన గాని. య్ 

నాటికి నైన మోకు నయనమ్మున నిల్చెనె! బావ్చ లేశమున్. 

ఉర నేను మా్ర మెప్పుడో | హృడయ మిక. (బేను సుందరా 
శారథరూథమై సుఖవశము న నిద్దుర -మున్షిపోవ్రు రా 
నేరని యా మహోేత్సవమె నే డిడి నాకయి వచ్చు నంచు నీ 
తీపననే యిళోన్న టికి దీరని యాశలక్రై కృళించెదన్! 

మా హృదయమ్ములో నొకనిమేషతళ త్తళశదాభనూత్న కాం 
శూహాతి మై గతించినది యా [పణయాంకురముగ్గగాథ ఖా 
ధావాతజీవితమ్మునకునై యిటు శాంతి యొకీంత లేక నే 
నో! హృడగాధ వేదనల నూరక యీగతిం (ద్రవ్యివాయుదున్, 

నాటి మన్ జ్ఞ కాంక్ష తము నాకయి రాదుగదా మ రింక మి 
మ్మేటికి మాటిమాటి కీటు లింతలు గాథలు (త్రవ్యియూర "కా 
రాటము సేయుదాన; మదిరాపషరతం దమ నేత్రపాళి యా 
పాటలనోభ నే స్మృరణభారములో దిగాబారునో కదా! 
వేళ యత్కమించెం బృథవిపర మేశ్యర! శేయి న్నిదకుం 
డాళని మీ కనుంగవ మదము క దూలెను బత్షశయ్న న 
న్ధాలనమై; మరేమి తవకై వచియింతును; పోవుదాన శ 
య్యాలయ మం ద నంతవిరహానుభవమ్ముల వేగిపోవగ౯. 

చేరో 



వాజ్యయ విశషములు 

శ్రీ నిడుదవోలు వేంకటరావు 

గ 

మహివ్నుము) మల్హణము; బిల్ల ణము అనామయము, హలాయుథము అను నైదు సంస్కృత 

_స్త్వవములును, నందు తొలి మూండింటికి తెలుంగు పద్యములు, గల (గ్రంథ మొకటి ముద్రిత మై 

వెలయుచున్నది (1891 మార్చి; కాకినాడవ పాండి వేంళటస్వామిగారి (శ్రీ కళానిధి ముదాక్షర 

శాల). ఈ _స్తవములు సంస్కృ తెంధ ములలో నెవ్వరెవ్వరిచే రచియింపంబడినవో తేలిసికొను 

టకు వాని వివరణము సీ కింద తెలుపుచున్నాను. 

| మహిమ్నము : పుష్పదంత విరచితేము. 45 శ్లోకములు. (శ్రీ పన్నాల సతారామబ్యవ్నా 

శాస్రైగారి తలుగు పద్యములు, 

2. మల ణము: మల ఇ కవి వీరచీతేము. లీ7 శ్లోకములు, శ "జీవులపలి సుబ్బా రాయశా స్తు)ల 
CSI 0౮ M౧ ౧౧ జాతు 

వారి "తెలుంగు పద్యములు. 

రి. విల ణము: బిలణకని. లీ6 శ్లోకములు, శ్రీ ఏింజనూరి లభాారాయకవి తెలుంగు 
లా తట్ ౧౧ 3 2 

పద్యములు. 

4, అనామయము : దండి ఏరచితము. పద్యములు లేవు, కిక శ్లోకములు, 

ర, హలాయుధము: హాలాయుధకృతీము. 65 శ్లోకములు. తెలుంగుపద్యములు లేవు. 

పెని వివరించినవియే “శివపంచ స్తవము లని "వాడుకలో నున్న ట్లా (గంథమునం దీ కింది 

విజ్ఞాపన మువలనః చలియుచున్నది. *మహివ్నుము, మల్హణము, బిల కాము, అనామయము, . 

హలొయుధము నను నీ మొదు_స్త్రవములు శినవపంచ_సోవము లని చేర్కూనబడుచున్న వి. లో 

వంబదియేండ్తకు ముం దిట్రె వాడుకయున్నను (పాచీన కాలమున సీ స్తుతి పంచకమున “వీల్ల ణము” 

కనుపట్టుట లేదు. క్ర). శ, 1520 సంవత్సర పాంతిమున గొండపీటిని 'బరిపాలించిన నాదిండ్ల గోప 

మంతి) సచివుడు యూర దేచమంతి) “మహమస్తుతీపంచిక” రక దానికి సంస్కృతమున వ్యాఖ్యా 

నము రచియించినా(డ్కు 'దేచమంత్రి నుహావి చ్యాంసుం డగు లొల్ల లత్రీషధరుని శిష్యుడు; "తెనాలి 

'రామలింగక వి పణీత మగు నుద్భృటా రాధ్య చరిత్రమునకు( గృతిపతి. 'దేచమంతి పతి స్త సవాంత 

మునను లక్రీధరన కటాతముచే డా ని వ్యాఖ్య రచియించిన ట్రీ విధముగ. జెస్పియున్నాండు. 

న లశ్షీ్మధరకటాన్నేణ 'బేచయామాత్య శేఖర; 

అకరో డాకరో చాచాం మహిన్ను స్పుతిపంచికామ్,  --నువామ్నము, 

(4) వీ 



థ్రీ ఆయ్యంకీ వేంళటరమణయ్యగారి సన్మాన సంచీక 

అకరో దాకరో వావాం మల్షణ స్తుతిపంచి కామ్ 
లక్షీ గ్రభరకటాశ్షేణ 'దేచయామాత్య శేఖర, మల్ల ణము, 

నీలకంఠ స్తుశే ప్వ్కాం యూర దేచయమంతి) రాట్ స 
లక్షీ శ్రథరకటాక్ష్నేణ కురు తే గురు తేజసా, నీలకంఠ స్తవము 

అనామయక్షృ తే ప్రకా మకరో దాకరో గిరాం | 
లక్షీ ్మధరకటాశ్లే ణ యూర దేచయమంతి రాట్. _-అనామయను 

హలాయుధ కృ తే ఫీ కాం యారదేచయ మంతి)రాట్ 
శి 

గై a 

లక్షీ ్యధరకటాశ్లేణ కురుతే గురు తేజసా. --హలాయుధము, 
ఈ స్తవముల దేచమంతి నిరంతరము బఠించుచున్నట్లు రామతింగకవి యుద్చటా రాధ్య చరిత మున నిట్లు వ్యాసియుస్నా (కు, 

పా, ధవిస్ఫూ ర్రిపయోజసంభవ భవానీ _స్తవోచ్చారణ 
పా9వీణ్యక్షమభావ భావభవదూరస్యాంత రాజీవ, (1-205) 

క్ (శ్రీ స్తం పాళీశరధిప, దాస్తోక పీదరదలితహరిహయరిపు నం 
భు స్తుతిపళనధురీణ స్కుది స్తుత్యా! యన్నమంతి చేచామాత్యా ! (8-1) 

పండౌండవ శతాజ్ఞమునం చాల్కురికి సోమనాధుడు పండితారాధ్యచరితమున "రండు "పట్టుల నీస్తవములం బేర్కొనినాంయు, అందును బీలణము లేదు, | 1 పండితుని లింగార్పృనాసమయమున : 

“ వారలీల ేలుచు వారలీల డనర్క వారలీల యను కృతి వారలీలం బొగడు మహింజెప్పంబకు మహిమ స్తవంబునను, మహివూక్రర్వు మహామహివమం గీ ర 0చు మలవారణంబగు మలహాణంబునను, మలవాణపి)యుని( ది|మలదూరు బొగడు (శ్రీమయంటై న యనామయంబున ని, రామయు(డగు కరుణామయు( బొగడు ఆయతేపీతి హలాయుధంబున హ్కృలాయుధపియు త్రళూలాయుధు. బొగడ్తు, ” మ పర్వతపికరణమున క్రీ కై లయాతం శవ రాతుర్యత్సవసందర్భమున: 
“ అంచిత బొణగడ్యాక్షరగద $ పంచగద్యాదులు బహుగణాడంబ. ర'బు గ కాడంబరంబు వ్యాసాష్ట్ర, కంబును శ్లీీసీలక్రంఠ సవంబు ర ళ్ వట 

- ME 
శ్*రుద ఇది వచంబు శార్రభాంబును మృయార స్తవము హాలాయుధ మనావుయము మలహణ:బును మహీమ్నం బను _స్తవము, మలయ రాజీయంబు మానిదండకళవము * ఈ * 

న. "వ్య హరలీలరుద) సహస్రనామాదు లరుదొందం జదువుచు సంకించు వాకు, ”’ 

శి 

అవక 



వాజ్బయవిశేషములు 

ఈ _స్త్రవములలో నీలకంఠ స్తవముకూడ చాల పృఖ్యాత మైనదిగా 'దెలియవచ్చుచున్నది. 

శ్రీనాథమహాకవి వారవిలాసమున, (2-72) 

గ. హ స్తగ్ళృహీత పు స్తకమునందు లిఖంచినయట్టి సీలకం,ళ_స్తవమున్ బఠించుచు* అనియు 

(4-11 లో) పార్వతి తపస్ప్సున, 

(క్స్ బొవ్ముపెండిలిపాట వొద్దుపుచ్చు నెలుంగు సీలకంఠస్తోకంనియతిం గూర్చె” 

అనియును నీ _స్తవమును బేర్కొనినాండు, 

బిల్హణ_స్తవ మంత ప్రసిద్ధి లేకపోయినను ఫీ నాథు6 'డెటుంగు నని హూరవిలాసమున నీ క్రింది పద్యము 

వలన 'బెలియుచున్నదది; 

శా, పంచబ్రహా గృవడంగబీజముఖర ప్రాసాదపంచాక్షరీ 

చంచన శ్రంత రంప రాపరమనిస్టాతత ఎరత్యంబునన్ థి 
మంచుంగొండయనుం గుపెండ్లి కొడుకు నృభ్యాహ్న కాలంబు చ్చే 

వించు౯ నిర్ణరరాజసూను(డు మనోపీధీస దాధ్యాసితన్ . (7-883) 

పై పద్యములో దొలిపాదము బిల్హణ_స్తవములోని యీ కింది శ్లోకమున గలదు. 

వా, పంచ బహ్మషడంగబీజముఖర(పాసాదపంచాక్షరీ 

వ్యోమ వ్యాపి పురస్స శేషు మనుషు సాథి; కుతో మాదృశాం 

ఓంకారాదినమోంత ముదిత భవన్నామావళీకల్పితం 
సర్వం మంత్రతయా (ప్రభో పరిణమ త్యంతర్చహిర్యోగయోః. (3వ శ్లోకము) 

పాొచీనాంధ) శైవ వాజ్యయమును బరిశీలించిన నీ స్తవములు విపులపృచారములో నున్నట్లు 

నిదర్శనములు కలవు. నన్నెచోడమహోకవి కుమారసంభవమున మహీమ్నస్తుతీ యనువాదము 

కలదు. 

చ, తనర కిొయాతిదవ్షుం. డగు దక్షుడు కత్క_తువల్ల భుండు, స 

న్మునితతి బుత్విజుల్. శ సురసమూహసదస్యులు (2?) తత్సలంబు లిం 

దనిశము నిచ్చు సీ వడచి తె మఖం బది క ర్భృభ కి, మై 

దనరని యజ్ఞమైనం దుదిం దా నభిచారము గాకపోవునే! _(కుమారసంభవము, 2225) 

మహిమ్నము. 21 శ్లోకము, 

క్రియాద మే దతః కితుపతి రధీశ_ స్తనుభ తా, మృపీ-ణా నూరి (జ్యం శరణద !సదస్యాస్సురగ రొ 

గ్రతుశ్రేమస్త్య తః (క్రతుషుఫలదానవ్యసనినో, ధ్రువం కర్వుః శ్రద్ధావిధురమభిచా రాయహి మఖాః 
వతి... 



(క్రీ అయ్యంకి వేంకట రమణయ్యగారి సన్మాన సంచిక 

యథావాకుల యన్నమయ్య సర్వశ్వరశతీకమున నీ శివపంచ స్తవము నుండి పెక్కు భావము లను 
వదించినాండు - ఉదాహరణముగా నొక్కటి చూపుదును; (ఈ శతక రచనాకాలము, (నై. న్ధ 1242) 

న్లో బహుుళరజసే విశోత్సతే భవాయ నమోనమః 

జనసుఖకృ లే సత్య బే)కే మృడాయ నమోనమః 
పుబలతమసే తత్పంహారే హరాయ నమోనమః 

పమవాసి పే నిస్త్రగుణ్యే రివాయ నమోనవుః, 

మ, భువనోత్ప త్రి విధించుచో నభవు-డె పొల్పందగా డాని ను 
త్నవలీలం బిభవించుచో మృడుడ వై, సర్వంబు కల్పాంత ఇ 

రవ సంవ్షభ నటించుచో హరుండవై, తెగుణ్యశ కిం దుదిక 
శివనామాంకము చాల్చు న్ మహిమ దాః జితఫంబు సస్వేశ్వరా ! 

మహీమ్నములోని భావములు నీ శతకమున లి, 17, 18, 96, 97, 99, 100, 105, 188 పద్యముల 

వెలయుచున్నవి. గింథవి స్తరఫీతి నుదావారింపనై తిని 

సర్వేశ్వర శతకమున : 

వా. అడంబోయిన చోట బాలురు వినోడారంభబు పాహాణముల్ 

గూడం బెట్టి శివాలయం బనుచు వేర్కొన్నంతటంజేసి వా 
రాడం బోయి సు రాంగనాకలితదివ్యారామచం దో పల 

క్రీడాశై లవిహారు లౌదురు మిముం గీ కింప సశ్వేశ్ళరా! 

అను పడ్గముభావమున కొంత మార్పుతో మృల్లణ స్తవములోని యీ క్రింది శోకము ననుసరించినది. 

న్డో, క్రీడ్రాపిపంచరచనా శ్నిశవో భవంత, మారాధయంతి భువి పువ్చజళైః తృణాదై వ 
జేవాదిచేవ! సురదివ్యవిమానగానాం, "త్రేజకి పియత్వ ముదయంతి సురాంగనానామ్, 

1వ శ్లోకము. 

సర్వేశ్వర శతకమున ; 

మ, సకలాధిశ్యర పట్టభ దుండవు భిశ్రూగామి వత్యంత శాం 
తకళాత్నుండవు కాదిమూూా ర్తి వతిసౌంద ర్యాంబి కానంగమా 
ధికలోలుండవు దివ్య యోగివి మదిం 'జెల్టంబుగా నెట్టివా 
రికి. చా శక్యమె నీ నిజం బెజిలి వర్ణ ంపంగ సర్వేశ్వరా! 

అను పద్యము అనామయ_స్తవమున సీ కింది శ్లోకమున కనువాదముః 
జ్ఞా యోగీ భోగీ, విషభు గమ్మత శృ్రుపాణీ తపనీం, 

శాంత కూర శృమితవిషయ క్ష్ ఖల్ న్యాసహాయః; 



'వాజ్మ యవి శేషములు 

భిశ్రావృ త్తి త్రి (స్త్రీ భువనపతి శృుద్దిమా నస్థిమాలీ 

శక్యో జ్ఞ జాతుం కథ మివ శివ త్యం విరుద్ద స్వభావ. 

నాగులూటి శ్రేవనారాధ్యుని పర్వత పురాణమున వషస్థా శ్యాసమున సీ కంది పద్య ము ; 

క, మలహరుగుడి గోమయమున, నలికేన మర్ఫ్యుండు నలుకు నట కస్తూరీ 
మలయజపంకము దివిష, జ్ఞలజాయతే లోచనాకు చదగయపీథిన్. 

హాలాయుథ స్తవమునందుః 

యేపాం యుమ్మత్స్రక్రికృతిగృహం లీ పృతాం పాణయో త్వ 
దృక్షానాం సలిరిలులీతై నోమమొ స్సంపిలిప్తాః 

“తేషా మాశ రిిదశన?౫ రీనాయకత్యం గతానాం 

శే లిష్యం లే మృగమదర మైః వేచరీణాం కుచేషు. 

అను శ్లోకమున కాంధి్రకరణము. 

నరసభూ పాలీయమున. బ్ర)ిథమాశ్యాసాంతేమున : 

చ, అరయ బ'యోాధి పాత్ఫమును నంజన శే లము కజ్జలంబు త్ర 

త్పురతరుశాఖ లేఖని వసుంధర పతిముగా నొనర్చి వా 

కర సిజనేత వాయ గుణసారము పారము నొంద చార మా 

నరసనృపాలమాళి సుజన స్తవ సద్గుణ సంపంచాయముల్ 

అను పద్యము మహిమ్న మునందలి 

అసితగిరిసమం స్యాత్ కజ్జలం సింధుపా కే, సురతరువరశాఖా లేఖనీ పతి ముర్వీ 

లిఖతి యది గృహీత్వా లేశారదడా సర్వకాలం, తదపి తవ గుణానా మిశ! పారం న యాతి. 

అను న్లోకమునకు. దెలుగు. ఈశంరునకు బదులుగా నరసనాయకుని వేరు కలదు, దీనికి మూల ముగు 

పీతాపరుదీీయమున నీ భావము గల శ్లోకము లేదు. 

ఎడపాటి యెజ్బన రచించిన మృల్మణచరితుమున మల్చణ_స్తవము తొలి శ్లోకమునకు దప్ప తక్కిన 

_స్త్రవమునకు భాపాంతరీకరణము లేదు. 

సంస్కృత వాజ్మయమున మల్ల ణుండు కవిగా. బేరొనబడకున్నను శ్రీనాథమహాకవి సంస్కృతే 

చె ౭ వవాజ్బయవి శారదు. వ్సటవే సంస్కృృతకవి స్తు సుతి యందు మ్బ ణునికూడ. బేర్కొని 

యున్నాడు. భీమఖండము సంస్కృతకవి సుతి 

“మాఘభారవి బిల్హణ మల్హ ణులకు 

భట్టి చి త్తప కవిదండి పండితులకు, 

గీలుకొలుపుదు నొసలిపై శీలుదోయి,”” 



(శ్రీ అయ్యంకి వేంకటరమణయ్యగారి సన్మాన సంచిక 

బిల్ల జము హాలాయుధము సంస్కృత వొ జయ చరితం కారులకు "జెలిసినను దండి యనాముయ 
_స్తవముం/ార్చి తెలిసినట్లులేదు. ఇతే మయూర మహాకవి రచిత శివ స్తవముకూడ. ఇది మయూర 
కవికృతులలో నొకటి యని వేజోక-వోం. దెలియంబజుచితిని. 'దేచమంతి సంస్కృత వ్యాఖ్య బక. 
టించిన నందు విశేషములు పెక్కులు తెలియయలనవు. 

౨ 

తెలుగు చెిశపుసంసృతకవులలోం (బసిద్దుండగు వూాక్ర ల్యమల్లుభ ట్టునకు చతుర్భాపా కవితా 
పితామహాుు. డను బిరుద మున్న ట్లాతని యవ్యయ సంగ్యుహా నిఘంటునుండి తెలియవచ్చుచున్న ది. 
అందు వకాక్షర, ద్య్యతర, త్ర్యకుర, చతురక్ష రా ధ్యాయములు కలవు, . అధ్యాయాంతగద్య 

“స్పెతి చతుర్భాషా కఏితాపితామహోంక శాకల్యమల్ల భట్టవిరచి తావ్యయసం[గ హనిఘంటు; సమా _ప్హః. 

గంథాదిని : 

క్లో పృణమ్య శిరసా చేవం భో దాిదినిలయం వాకిమ్ 

యథావ్యయాని కతిచి త్సంగృవ్యాం కే యథాళుతమ్. 

అనుక్షోకమువలన నీత(డు భదా”చలనివాసి కాందగును. 

భాస్కరరామాయణమున యుద్ధకాండ కేషమును రచించిన యయ్యలార్యున క్రీతండు పెదతండ్రి. 
ఉదారరాభువ మను కావ్యము - ఈతని కృత్య ంతేరము కలదు. ఈతేయు దింతీయప తాపరుదుని 
కాలమునన్కు హారిహరరాయల కాలమునను వెలసిన వాడు కాన క్రీ శ. 1840 (పాంతమువాండు 
కాందగును, అప్పకవి యీతనిం బేర్కొనినాండు, 

3 

కావ్య(పకాశమునకు భట్టగోపాలుడు  రచియించిన సాహిత్య చూడామణి వ్యాఖ్యావ తారిక 
యందలి న్లో కములలో సరస్వతీ స్తుతిని (శ్రీనాథమహోకవి కాశీఖండమున నిట్లు కూర్చినాండు. 

శ్లో పిణౌమి క్యణదోంకారమణిఘంటావిభూపీ.తామ్ 

కవిలోక కుటుంబస్య "కావముభేనుమ్ సరస్వతీమ్. 

గీ, కంఠవీరిక నోంకారఘంట మెజయం, చెలణగులగావుత మన శ్రనితేత)నీమ 

కవికుటుంబంబుపాలిటి దివిజసురభ, జలజసంభవుబో.టి భాషావధూటి. 

-(కాళీఖండకృ త్యాది) 

ఖ్ ట్రగోపాలునిం బాల్కు6క్ సోమనాథుడు వేర్కొన్న కతన నాతండు పండెండవ శ తాబ్బమునకు 
బూర్వుండు, 

కిం 



వాజ్మయ విశేషములు 

ల 

శేలుఇసన యాదవరాఘవ పాండపీయము రచించిన నెల్లూరి వీరరాఘువకవి సంస్కృతమున. 

కవియె విగాషణరామాయణ వునువేర రామాయణమును రచించియున్నా యు, 

వం (శ్రీమ'త్కాశ్యప గోతపూతమహి తాప_స్తంబసూత్ర)స్యచ 

(శ్రీమన్నెల్లురి రంగమంతి) సుధియః పౌతిస్య విద్యానిభేః 
(శ్రీ మత్చూజిత ఏణ వేంఠకటప లేః పుత్రస్య రామాయణం 

రీ అక 5 కావ్యం స్యకురు ఏరరాఘువక వేః (శ్రీరామ మే వాజ్బయమ్. 

న్లో (శ్రీరామాంఘి)సరో రుహోంకిత మిదం (శ్రీ రాఘవాఖ్యావతా 

పోక్షం, ఇారుతరం విశేషణవముహారామాయణం వా నవమ్ 

(శ్రీ మచ్చాటుకథాళు కావ్యరచనాచాతుర్యవా గై సఖరీ 

శ్రీవైచితభురంధశేణ కవినాచందార్య తారం వనేత్ , 

గద్య : ఇతి (శ్రీమద్వి శేషణ రామాయణే ఏరరాఘపఏే్యే ఉత్తరకాండ స్పృమా హ్హ, 

ఏరరాఫఘవ కవి, తా నీ విశేషణ రామాయణము రచించినట్లు తేన వసుంధ రాపరిణయమున నీ విధ 

ముగ జెప్పియున్నా (డు. 

సీ, స్పప్తకాండమ్ములు స ప్తవిభ కులు, హరి కర్ణము విశేషణా ప్మిదనర 

రవణ విశేషణ రావూయణంబునాం గృృతి రచించితి చమత్కృతి రహాంప 

కృష్ట భుజంగంబు కృష్ణలిలామృతం, బుంది)పురాదండక మును రచించి 

యలర _స్తంభోద్భువం 'బాదిగాల దత్కధథ, గద్య కావ్యంబుగా ఘటనండేసీ 

గీ, ఎంచ రసమంజరిని తెనిగించి నీతి, సర్వలో కేశశత కంబు సంఘటించి 

మంతీ) పాద స్తవంబును మజీయు? గృతులు, ఘటన జేసితి ఏర రాఘవకప్ంద), 

ఈతని తాత రంగమంతి”, వేంకటపతి రాయలచే సమ్మానితుండు. తండి వేంకటపతి “ోఅబ్బుల్ 

హసన్”. అను నవాబుచే సమ్మానింపంబడెను. కామకళానిధి రచించిన నెల్లూరి శివరామకవి యీ 

తని పుత్రుడు. పైని బేర్కొనటడిన వానిలో సంస్కృత కృష్ణభుజంగసోతిము. 'వసుంధలాపరి 
ణయమునం గలదు. విశేమారామాయణమునం 'దేడుకాండలు కలవు. గింథ మముదితము. 
“తెలుంగు [గ్రంథములు "రండును. నెల్లూరిలో నము[దిత[గంథ చింతొముణి యందు ముద్రణము నంది 

నవి. ఈతని కాలము శ్రీ, శ, 1700 [పాంతము,. 

క్ గ 



. 

శ్రీ అయ్యంకి వేంకటరమణ య్యగారి సన్మాన సంచీక 

(పాచీనాం(ధకవులలో శే మేందు. డను కవిని మన మెజుళఫదుము. భట్టభాణు6 డను కవికూడ కల శే 

డని యా [క్రింది యాంధకవి స్పుతివలనం చెలియుచున్న ది, 
చ. వినుతు లొన ర్తు నాంధినుకవిపిభు నన్నయభట్టు. దిక్కయ 

జను శివచేవు భాస్కరుని జక్కన నాచనసో ము సర్వే 
వుని భవదూరు, వేము నలపోతన బిల్ల లమజ్జివీరభ 
దుిని శరభాంకు పీరకవి థూర్షటిం గతన భట్ట బాణునిన్, 

— ఎడపాటి యొబ్జన మరల జచరిత9 (1-9) 
మల్హణచరితిమున నీ పద్యమునకు ముందు సంస్కృతీకవి స్తుతి యుండుట'చే నాంధకవి స్తుతి 
యందలి భట్టబాణుయ తెలుంగకవి శాందగును. 

భాస్కర రామాయణమున న యో ధ్యా కాండము రచియించిన మారయ కువూరుండు కుమార 
రుద) బేవునికి సారస్వత భట్టబాణుం డను బికుద మున్న ట్లాతని గద్యవలన. దెలియుచున్న ది 
కళళ స్వ కల కళావిశారద శారదాముఖ ముకురాయమాణ సారస్వత భట్టబాణ, నిశ్శంక ఏరమారయ 
కుమార, కుమారరు ద్ర బేవ(ప్రణీతంటై న, . “య యోధ్యా కాండము. ...”” 

మైని కవి స్తుతీయందలి భట్టబాణుండు కుమారరుద్ర దేవ్రండై యుండు నని తలంచుచున్నాండను. 
సంస్కృతమున ఉషపాపరిణయ మను నాటకము రుదబేవునిది కలదు, అది పరిశీలించీన నీ కవిం 
గూర్చి కొన్ని విషయములు తెలియదగు ననుకొందును. 

వ 

“సకలసీతిసమ్మత మున “ముడామాత్యము”లోని దని యుదాహరింప6ంబడీన యో క్రింది పద్యము: 
చ. మునుకొని చేశ కాలబలముం దగ డె వబలంబు గబ్లంగా 

"మొనసి విశేషమూలబలము న్నిజబొహుబలమ్ము నచ్చి పె. 
జని రిపులం జయింతు రని శతుల కిన్నియు. గల్లియున్న చో 
జెనయక దాననూనములంజేసి జయింతురు నీతికోవిదుల్ (వుట 89, 785 పద్యము) 

నన్నెచోడుని కుమారసంభవము దశమాశ్యాసము శ్కకి పద్యముగా నున్నది, నాల్లవపాదమున “జెనయక సామదానములంజేసి జయింతురు నీతీవి శ్రముల్” అను పాఠము కానవచ్చుచున్నది. 
॥ & 

కస్తురి భద్రి రాజు కొట్టియ శంక శేళునింగూర్చి చెప్పిన దీ క)ందిపద్య మొకటి. కాననగుచున్న ది, 
ఆ. వెర్చిన భో _క్రీసొమ్ముల 'న పేతకళంకుడు కాటకోంటట డ 

భ్యర్చన సేయ వాని శెడబావితి నన్న... .. .కండనా 
కత — 



వొజ్బయవిశేవములు 

నేర్చిన మేలు గీ డరయనేరని వేల్పుల నెల్ల బట్టి ప 

ల్లార్చు నెవాండు దుర్భువగజాంకుశ! కొట్టియ శంక రేశ్వరా! 

కొట్టియ (కొల్యుదొన, క వోణి దన) శంక శేశ్వరలింగము (పఖ్యాత మైనది. (ప్రాచీనాం ధవాజ్మ్యయమున 

నచ్చటచ్చట వేర్కొనంబడినది. తిపురాంత కోదాహరణటీకలో . (1912) కస్తూరి భట్టు రాజు 

కొట్టియ. శంక ెశ్వరునిపద్య మొకటి యుదాహరింపబడినది.. -ఆ పద్యము నిదియును “నాడ 
నాతేడు రచియించిన శంక రేశ్వరశతకమునందలి వై యుండవచ్చును. ఈ కవి _గారకల్యాణము 

నుండి యొక పద్యము కుమారసంభవ టిప్పణిలో నుడావృాత మైనది. భట్టు రాజు "వేరు భది) రాజు 

'కాందగును. ఇరువురును నొక్కే. 

లా 

వారవిలాసము సపృమాశ్యాసము నం గిరా ళార్టనకథయందు సార్వవిభ క్రిక స్తవము కలదు. కానీ 
యందు సప్తమి విభ క్షి లేదు. పూర్వపూర్వతర ముద్రణముల లేకుండుటచే దీని నిశై (శ్రీనాథ 

మహోశవి (వాసియుండవచ్చును. ఇది “విద్దళి” అను నుదాహరణ[గంథ భేద మని యెన్న నగును, 

అప్పకవీయమున దీని లక్షణ మిట్లున్నది: 

నీ సంబుద్ధి యెడలించి స్పవిభ క్షు కులు పలికిన భ కి “సద్గభియనంగ 

సంబుద్దితో (గూడ సప్పవిభ క్ట కలు పలుక నొప్పారు "బద్దథియనంగ 
సంబుద్ధేతోడ విషమ విభ క్షు కులతోడం బలికిన కృృతియు “విద్దభిియనంగ 
౫లిక 'ుత్కళికలు గమకింపం బలికిన కావ్యంబు నుత్ఫుల్ల కంబు నన 

న్నీ, నవని జాటుప్రబంధంబులందు మిగుల, నాటుకొని యొప్పూచుండు సీ నాల్గు చెగలుం 

గానంబడు నుదాహారణముల్ గానలోల, కామెపల్తీశ వల్లపి కామ కృప (4-810) 

మెని నాలుగు తెగలలో హరవిలాసమున సంబుద్ధితో౮సాడ నిపవు విభక్తు లుంకుటచే నిది వద్దళి 

యన నొప్పును, 

(5) ఫది 



నాటకము : నా ట్య ము 

శ్రీ జమ్ములమడక మాధవ రామశర్మ 

(ఉపాధ్యతుడు : సంస్కృత కళెళాల, తెనాలి.) 

నాటకపదానికి సంస్కృత భాషలో పరిమితే మైన అర్థము వ్యవస్థ చేయబడుతున్న ది. అయిదు అంకొ 

లకు అధికంగా పది అంశాలకు మించకుండావుండి ప్పసిద్దక థ్, పృసిద్దనాయకుడూ ఉంశకు-వీరశ్ళంగా 

రములు ముఖ్యముగా ఉంకే (- ) బ్రితేరరసాలుకూడా ముఖ్యము లయి తే కావచ్చు-నాటకమవుతుంది 

అని ఆలంకారికుల నిశ్చయము. నాటకపదము రూపకభేదాల నన్నిటినీ చెప్పుతుందని వా రంగీక 
రించినట్లు కనబడదు. అయినా కొందరు కనులు, అల్బసంఖ్యాకులు, సర్వరాపకములను ఇది తెలియ 
వేస్తుందని భావించినట్లు తలచటానికి అవకాశము కనబడుతున్న ది. నాటకము సర్వరూపక ప్రకృతి. 
అది పిథానంగా అన్నిటినీ ౫హించాలి. ఈ ఉనేశంతోనే వా రా విధంగా వ్యవహరించి 
ఉంటారు. అంధులు మొదట నాటకాలను మాత్రమే తేలునుకోవటము మూలాన తరువాత 

ఇతరరూపకాలను గు ర్తించినప్పటికీ, నాటకపదవ్యవహారమునే ముఖ్యంగా స్వీకరించారు. అన్నిటినీ 
నాటకమనే వ్యవహరించారు, వ్యవహరించుతున్నారు. ఇకముందు బి చిత్యానుసారంగా వ్యవవా 
రించటము బాగుంటుంది. ఇప్పటికి నాటక మంచే సర్వవిధరూపకాలూ, నిఖలోపరూపకాలూ అనే 
అర్థమునే గహించనలసియున్న ది, కాబట్టి వాటి నన్ని టినీ గ్రహించాలి, 

రసాశియరూసక ములు 

నాటకము రూపకాలలో ఒకటి. రూపకములు పదిరకాలుగా ఉన్నవి. రసనాయక న స్తువులనుబట్ట 
ఆ భేదము సిద్దమయింది. ఆ రూపకముల పేరుకూడా ఆ అక్హమును విశదము చేస్తున్నది. ముక్తా 
నికి ఈ రూపశకాలన్నీ రసమును ఆభారముగా వేసుకొని బయలుబేరినవి శృంగారాది నవరసాలకూ 
ఈ రూపకాలలో ఆ యా కుచిత్యానుసారముగా సన్నివేశ ముంటుంది. 

ఒక రసము (పథధానమై తే ఇతరరసాలు అంగము లవుతూ ఉంటవి. రసనిబంధన మే రూపకాలలో 
ముఖ్యము. రసాంగములలోని ఏ సన్ని వేశమయినా నిరూవించదలచిన, (పథధానరసమును పోమిం 
వేదిగానే ఉండాలి. కాకపోతే అది బొప్పి అది కణితి, 

భావాశ్ళయోప రూపకములు 

భావనిబంధనమును పథానముగా చేసికొని బయలుదేరిన రూపకాలకు ఉపరూపకము లని చేరు. 
భావములు అనంతేముగా ఉన్నవి. అయినా వాటికి ముప్పదిమూడని సంఖ్యావ్యవస్థ చేసారు. 
ఇటువంటి భావసిబంధి నకోపమాపకాలు అఫాదశవి ధాలుగా ఉన్నవని కొందరు, ముప్పయి పిధాలసీ 

కర 



నాటకము - నాట్యము 

కొందరూ చెప్పుతున్నారు. ఇంకా అధికభేదాలనుగూడా పరిగణించవచ్చు నమా అనివించుతుంది. 

ఈ ఉపరూపశాలలో బుచిత్యానుసారముగా భావాల సమావేశము ఉంటుంది. ఒక పిధాన 
భావానికి అంగభూతములుగా ల్రతేరభావాలు నిరూవీంచబడాలి. అంతరంగంలో ఉత్పన్న మయిన 

స్పందానికి భావము అని చేరు, అది బాగా పిరూఢము అయితే రన మవుతుంది. అట్లా కానప్పుడు 
భావ మనే వేగు... ఉపరూపశాలకు భా వాశ)యణము ముఖ్యము. భావపతి పాదనముఖంగా 

ఉపరూపకాల వ్యవస్థితీ లేనప్పుడు రూపకథర్మము లే నశించిపోతవి. అటువంటి రూపకాలకు 

ఏవిధమయిన (ప్రయోజనము ఉండదు. కళాసృష్టికూడా శూన్య మవుతుంది. కాగా నాటకపడమువల్ల 

రూపకోపరూాపాకాలను గహింణాలని తాత్పర్య సు, 

నాట్యము - పరిష్కారము 

నాట్యము అనే పదనుయొక్క_ అర్థ నిర్వ్యచనములో మత భేదము లున్నవి. అభినవగుప్తుడు అనేక 
వాదములను తన అభిననభారతిలో వాాసినాడు. తుదకు సిద్ధాంతమును స్పష్టపరచినాడు. రస 

సొట్యములు భిన్నములు కావు. “రస వవ నాట్యం”? అని అభినవసిద్ధాంతము. దీనిని తరువాత 

నిరూపించు తాము, లి 

౧ 

నాట్యము అనేది గింథపరము. నటవృత్తమును శాగించి చెవ్వే (గ్రంథానికి శాసనో పాయముగా 
ఉండేదానికి నాట్యమని చేదు ఇది ఒకవుతము. దీనిలో నాట్యముకం కె నటున శే పా్రధాన్యం 

ఉన్నట్లు స్పష్టమవుతుంది. నటుకు అనేవాడు సిద్ధపాయుడై ఉం కే ఆతనిలో కూడుకొన్న వర్తన 

మును నిరూపించేది నాట్య మన్రతుందన్న మాట. ఈ నిర్వచనము ఇప్పటి నటులవిషయములో 

చెల్లదు. అసలు నటు డంకు మహానటుడై న పరళివుడే నటుడు. ఆతడు చేసిన దంతా నాట్యమే. 

దాన్ని నిరూపించే (గ్రంథము నాట్య వమన్నవాట. ఇషు డున్న నటులు పరశివులు కారు, అందువల్ల 

“ఈ నిర్వచనం కుదరదు, 

జగాహ పాఠ్యం బుగ్వేదాత్ సామభ్యో గీత మేవ చ 

యజురేడా దభినయా౯ రసా నాథర్వణా దవి, 

అనే వచనములు నాట్యమును గ్రంథ పరంగా సమన్వయించి తే కుదరవు. ఈ విషయంలో ఇంకా 

అనుపపత్తులు బాలా ఉన్నవి. కాబట్టి ఈ పశుం మంచిది కాదు. 

ఎవ 

నాట్యము వేదమే. సొట్య విషయాలన్నీ వేదాలనుంచి (గ్రహింపబడుతున్నందువలన నాట్యమును 

"వేదము అనే అనాలి అని వేరొక వాదము. ఈ విషయంలో దీనిని విమర్శించాలి. వేద మంకు 

శచ్లాత్శకము. ఈ శబ్లాత్మతావ్యతి రేకముగా వేదానికి ప్రవచన మనేది లేదు. నాట్యము 
ద 2 

క 



శ్రీ అయ్యంకి వేంశటరనుణయ్యగారి సన్మాన సంచిక 

అం తేనా? నాట్యము శగ్టాత్శికను కాచే. వేదము ఇ్రతేరములను వేదనము చేస్తున్న ందువలన వేద 

మయినట్లు నాట్యవిషయముల వేదనమును నాట్యము సంపాదించుతున్నందువలన 'వేదత్యము 

ఇప్పుట వదో కుదురుతుంది. కాని చాదస్తంగా ఉంటుంది, 

3 

దశవిధ రూపకాలు నటనీయములు. అవి అన్నీకూడా లోకనృ తానుకారములుగా ఉంటవి, కాబట్టి 

నాట్యమం'కే దశరూపక మే. అందువలన నాట్య మనేది దశరూపకస్వరూపనిరూపణమును వేసేది అవు 

తుందని గ్రహించాలి. ఈ పక్షుంలో రసాలుకూడా నాట్యమే అని ఒక వాదము, విపులార్ధ ముకలిగిన 

నాట్యమును దశవినరూపకపరంగానే అక్షము చేయటము సంకు చితదృష్పి. మాపకాలకంకు అన్నము 

లయినని అన్నీకూడా నాట్యపదంచేత గశహింపబడాలీ, అప్పుడే నాట్యపదం సుందర మవుతుంది. 

ళా 

భట్టనాయకుడు  (ప్రముఖనాట్యవిద డు. ఆతడు ఈవిధముగా తలున్తాడు. నిస్పారపదార్లాలకంశే 

సారవత్సడార్థాలకు భేదమును (గ్రహించి (ప్రవ _ర్తించినప్పుడే మోనవపివృ త్తి బాగుపడుతుంది. 

నిస్పారభేదాగవామును సంపాదించేది నాట్యము, దీని సార మంతా కల్పనామాత మే ఇది 

అంతా అవి ద్యావిర చితేము కాబట్టి, ఒక యాపం అనేది ఇందులో వ్యవస్థిత మై ఉండదు. నాట్యము 

ఒకత్షణంలోనే కల్పనాశతసహసి)మును సహించుతుంది. అనంతకల్పన బున్నా ఇది స్వప్నము 
కాదు. చక్కగా సహృదయులు తమ హృదయాలతో దీన్ని గ్రహించవచ్చు. ఈ నాట్యము 
స్వరూపాలంబనమును ఏమి నిడిచిపెట్టదు. నటోపరచితమెన రామరావణాది చేష్టిత మంతా ఏదో 

అభూ తాద్భుతవిధంగా భాసించుతుంది. ఇది యి ట్లాభాసనామాతి)సారమయినా పుమక్థ్శ ప యోగి 

అవుశుంది. స్వరూపాలంబనమును విడిచిపెట్టుకోకుండా బ్రహ్ముకల్పుడై న నటుకు నటనీయముగా 

చేసిన విశ్వవిశ్య మంతా పరమపువర్ధప్రాపక మవుతుంది. ఇచే నాట్యము. లోకో తర పరమ 

పురుపార్థమును సూచించే ఇది శాంతేరసాన్ని ముఖ్యంగా ఉపశ్నేపించుతుంది. తక్కిన రసాలన్నీ 

"ఈ శాంతమునే అనుసరించి బయలు చేరుతవి, కాబట్టి నాట్యము పారమౌొర్చిక ప) యోజనమును 

సంపాదించేది అవుతుందని సారాంశము అని ఈ నిర్వచనం వేదాంత సోపానాలను ఎక్కించు 

తున్నది. ఇది సత్యమే కాని ప్రథమభూమికలలో కొంత స్వరూపవివేచనము చేసుకోకపో తే ఏమి 
గాాహ్యాము కాదు, 

నమ స్రై్రలోక్యవిర్మాణకవ యే శంభ వే యత; 

ప్రతిక్షణం జగన్నాట్యప)యోగరసికో జనః, 

అని భట్టనాయకుడు అంటుంశు మొదటి పాదులు తెలియని మనము నాట్యానికి ఒక నమస్కా_ 

రము పెట్టవలసి వ స్తుంది. నటోపరచితీ్ము నాట్యము అని భట్టనాయకుడు అన్నాడంశు, అత్య క్త 

వై 
WE 



నాటకము - నాట్యము 

స్యాలంబనబహ్మకల్సు డయితేశే నటుడు అని కూడ ఆయన అన్నమాటను గు ర్తుపెట్టుకో వాలి, 

వ్రందులో ఇంకా స్పందత తా(నికి సంబంధించిన తత్వము బాలాజంది. మహో నాట్యమును స్వరూప 

గతము చేసికొనే వా డయిలేనే నటు డట, మనమో! 

౫ 

నాట్య మనేది లౌకికప దార్టాలకం శే న్యతీరి కము. ఇ్రతరవిణానాలు అన్ని టికంసుకూడా ఇది విలక్షు 

ణము. నాట్యాన్ని సరిగా గ్రహించి? వానికి సమ్వుగ్ జ్ఞానము కలుగుతుంది. సరూప సంవేదన 

యోగ్యమయిన రసస్వ్యభావమే నాట్యము. నాట్య మనేడి లోకో త్తర రసపిమాణకము. దీనిలో 
హృదయసం వాదము కలుగుతుంది. చి త్తవృ త్తి నమగ్నా కార మవుతుంది. పతిసహృదయునకూ 

ప్రత్యక్ష సొ క్రూ త్కారకల్పమైన థివ్బ త్తి ఉదయించుతుంది. పురాణశ్రవణాదులలో ఉన్నట్లుగా 

నాట్యంలో “నా కిక్కు_డ పారమార్థిక ప్రయోజనము కలుగుతుంది”” అనే అభిసంధిసంస్కార 

ముండదు. ఒక్క అపూర్వమైన అభిసంధిసంస్కారము మట్టుకు నాట్యంలో కలుగుతుంది. ఈసంస్కా 

రము వమాతి)మూ పర్యంతవిరసముకాదు. సర్వపరిషపత్పొరమైన పీమోదసారము దీనిలో 
ఉంటుంది. ఈ సంస్కారమువలన “లోకో త్తరదర్శన శవణయోగి””ని అవుతానని సహృదయుడు 

భావించగబుతొడు. ఆ యా విధానాలకు తగిన ఆతో ద్యవిధానాలు ఉంటవీకాబట్టి వాని చర్య్వణ 

వలన సకలనాంసారిక ఖా వాలను విస్మరించు ఆము. 

హృదయము  విమలముకురకల్ప్స మవుతుంది. నానావిధాభికయావలోకనము వల్ల (పమోద 

లో కాది తన్మయ భావము బాగా కొద్భిన్న మవుతుంది. వాద్యాకర్ణ నము పాతాింతర పవే 

శమువలన ఒక చిత్రవిచిత్రమైన మహాధ్యవసాయము కలుగుతుంది. ఇది చేశ కాలనిళేపూవిజేవము 

లకు వమా(త్రనుూూ? సంబంధించడుూ, సమ్యుగ్ జ్ఞానము మిథ్నాజ్ఞానము సంశయజ్ఞానము సాదృశ్య 

జ్ఞానము ముదలయిన జ్ఞానములు వపీ కూడా ఇక్కడ పనిచేయవు. ఇటువంటి సంస్కారము అను 

వృ త్త మవుతూఉంకే దానికి తోడు హృద్యమైన నస్తువు, రూపము, గీతము, ఆతోడ్యము ముద 

లయినవానివలన మహోనుభూతి మేళన ము పొందుతుంది. కాగా అనిర్వచనీయ రామాద్యధ్యవ 

సాయము ఉత్పన్నమవుతుంది. అప్పుడు సహృదయుడు రామాదిచకితములో స్యాత్శసమా 

వేశము పొందుతొడు. తన ఆత్మద్యారాగానే విశము నంతా చూసాడు. ఇక్కడ "దేశ కాలవిజే 

షణపరామర్శ ఏమో ఉండదు, ఇది ఏంది, ఇది వారిది అనికూడా భావించడు. అంతా సంవిజ్ఞా 

తీయముగానే చూస్తాడు. (పాణ |ప్రియా(ప్రతిమమైన రసాస్వాదమును అనుభవించుతాడు,. సహచర 

రమ్యగీ తాత చ్యాది సంస్కారర నానుభ వనశమువలన హృదయా భ్యంతరనిఖాత మైన స్యాత్యసం వేద 

నాత్శక మగు స్వరూపసాక్షూత్కారమును పొందుతాడు. ఇట్టి అనుభూతిని సంపాదింబేది నాట్య 

మవుతుంది. 

కి? 



(శ్రీ ఆయ్యంకి వేంకటరమణయ్యగారి సన్మాన సంచిక 

“సుఖదుఃఖా ద్యాకర తీత్తచ్చి త్తవృ త్తి రూవీత నిజసంవిదానంద(పకాశమయః; అతవవ 

విచిత్రః; రసనా - ఆస్యాదన - చమత్కార - చర్వణా - నిర్వేశ - భోగాద్యపరప ర్యాయః 
తత) యదవభాస లే వస్తు తన్నాట్యం, (అభినవభారతి 88 చేజి)అని అభినవగుప్తుని సిద్దాంత 
నిర్వచనము, 

ఈ నిర్వచనములో ఆత ద్యాదులకు అపార్థకల్పన మేమి లేదు. హృద్యగీతాదులన్నీ కూడా దీనిలో 
అనున్యూతీము లవుకవి. సామాన్య వెన స్వమాప్యపచ్చాదనం కలిగినా అభినయచతుష్టయమువలన 
హృదయాను ప్రవేశ యోగ్యత కలుగుతుంది. నటుని విజ్ఞానసంన్రారము దీనిలో సాచివ్యము పొందు 
తుంది. సామాజికుడు రంజక సామ గీవు ధ్యాన ప్రవిష్టు డవు తొడు, నటజ్ఞానసంస్కా-రము సహో 

యంగా ఉంటుంది, కాబట్ట పహృదయసంవాద ము తేన్న్మయీభవన ములను కూడా సహకారులనుగా 

చేసికొని సహృదయుడు అనువ్యవసాయమును పొందుతాడు. 

“తస్మా దనువ్యవసాయాత్మకం కీ రనం రూషితకల్పసంవేదనం నాట్యం. ”’ 

అం తేకాని నాట్యము అంయే శకీవలమూ రామాదుల అవస్థానుకరణముమాతము కాదు. 
మామూలుగా లోకప సిద్దము లయిన సాధనములతో అనుకరణమువేయడములో రామాద్యవస్థలను 

అనుసరించడమూ ఉంటున్నట్లు కనబడుతున్న ది. కాబట్టి నాట్యము అనుకరణాత్మక మంటున్నారు. 
అట్లు గాణంగా అనుకరణ మంశే దోపము లేదు. వాస్తవంగా అనుకరణంకంకే భేదము ఉన్నదని 
అంగీకరించి కే కబ్బ్దమా(త్రపివృ త్తి వివాచాస్పదంకాదు, 

నాతాపి) స్తుత 'లేఖనేన ఆత్మనః దర్శనాంతరక థాపరిచయ్మ పకటన ఫలేనా ప్రకృతవస్తు(నాట్య)ని 
రూపణవిఘ్న మోచరంతః సహృదయాన్ ఖేదయామః, 

అయినా ఈ విషయానికి సంబంధించిన ఈ మాట చెప్పనలసియున్నది. నటునిలో కూడుకొనిన 

అభినయపిభావమువబ్ల నిశ్చలమైన వకమానసంతో "తెలియదగిన అపూర్వసం వేదనము నాట్య 
మవుతున్నది. ఇది సాశ్రూత్కారాయవమాళై కఘనము. ఈ వకచి తృవృ త్తికూడా నాట్యములో 
నిరూపింపబడుతూడింజే గేయపదము లాస్యాంగము ఆహార్యము గీతము వాద్యము “మొదలయిన 

వాని మొక్కప) యోగమాలా భ్యాసవిశేషముల ఆశ్రయమునుంచి [కవముంగా తొలగిపోతుంది. సొళ్ళు 
రూపంగా సామాజికసమావేశము పొందుతుంది. ఇది ఇతరచి _తృవృత్తులకం కే అత్యంతమూ- 
విలక్షణము. చర్వణాసమయములో వేరొక భావాన్ని ఉత్పన్నం కానివగదు. అందువలన; 

నిర్విఘ్నుస్వసం వేద నాత్నకవిశాాంతి లక్షుణేన రసనాపర 

పర్యాయేణ వ్యాపా నేణ గృహ్యామాణత్యాత్ రసశ'బ్రేనాభిధీయ లే. 269 

రసమే నాట్యము. రసనాట్యములు భిన్నములు కావు. నాట్యమువలననే అసంవ్య క్రికలుగుతుంది. 
నహిరసాదృ తే కళ్చనార్థః అని భరతుడు బజాయించి చెప్పుతున్నాడు. మొదట చెప్పినట్టుగా 

న్ 

కెచా 



నొటకొము - నాట్యము 

అవగ్థానుకృతి నాట్య మవుతుంది. ఇది సామాన్య లతశ్షుణము. “రామాదితాదాకతా స త్రిర్నకు యా 

నాట్య ముచ్యతే” అని శారదాతనయుడు (వ్రాస్తున్నాడు. _నాట్యానికే రూపక మని | పేక్షణీయక 
మని కూడా వేరు. నాటకాది దశకము రసాశగయము. 

నాట్యపదవ్యుత్స త్తి 

నటుని ధర్మము నాట్యము. నాట్యము కలవాడు నటుడు. ఈ విధముగా చప్పుకుంు నటనాట్య 

పదాల అర్ధము తేలదు. తేలకనూ పోదు. నటుడు అంశే మహోనటుడై న పరళివుడే నటుడు అని 
మొదట అంగీకరించాలి. ఆతడు శ క్రి చక)మును అనుసరించి ఉన్నేవని మేషములతో తనయందున్న 
జగత్తుకు సృష్ట్వినాశములను సంపాదించు తున్నాడు. ప్ర) కాళ విముర్శాత్శకమైన ఆతని 

కరణోశ్యరీ విలాసమంతా, ఆతని, ఆ మహానటుని ఆ పరళివుని ధర్జుమేశాబట్టి నాట్య మే అవుతుంది, 

ఇప్పు డి విధంగా నాట్యపదానికి అర్థము తెలినశ్లు. ఈ పిపంచంలో జీవభావంతో ఉన్న ఎవరూ 
కూడా సిద్దనటులు కారు. వీ రందరు సిద్ధభావాస్పద మైన సిద్ధనాట్యాన్ని అనుసరించు తున్నందు 
వలననే నటు లవుతారు. శాబట్టి ఇప్పటి నటుడికి నాట్యాన్ని అనుసరించితేనే స్వరూపలాభం 
వున్నది. వ్యాకరణాన్ని బట్టి “నటస్వ్యభావః నాట్యం. అంశు అనవచ్చు. కాని పై అర్ధాన్ని గుర్తు 

పెట్టుకోవాలి. కాకపోతే స్వరూపహాని కలుగుతుంది. “నట - అవస్సందనే” అని ధాతువు. 
కించిచ్చలనము అని తదర్థము,. కించిచ్చలన మనేది సృంభపళయ రోమాంవాది సాత్విక 

భావాలలో ఉంటుంది. నటధాతువునుంచి నాట్యపదము వ్యుత్సన్న మవృతున్నది. సా _ల్వ్వక భావ 

బాహుళ్యము ఉంకే నాట్యమన్న మాట. స్పందశ క్తి ఉంకు నాట్య మని పరమార్థ ము, 

సొత్త్యకములు 

సాత్విక భావాలు చక్కగా రసభావములను సూచించుతేవి. అంతర్గత స్వరూప రసభావములను 

సూచించడానికి స్పందస్యభావము కలిగిన సా _క్లికము లే సమర్లము లవుతేవి. రసభావముదలు 

బావ్యాశరీరంలో వమ గోచరములు కాను. సూత్క్ముశళరీరంలో అవి అవభాసము పొందుతూ ఉంటవి, 
నా _త్వీకాలకు సూక్షుశరీరంతో శు సంబంధం ఉన్నది. పరగతనుఖదుఃఖాలను భావించినప్పుడు 

అంతఃకరణము ఛావితమై కే సత్య మనబడుతుంది. ఆ సత్యమువల్ల ఉత్సన్న ము లవుతూఉంకే సా త్తి 

కములు అని వేరు, మనోభూమిలోఉన్న పంచభూతాలకూ రసభావకృతంగా స్పందం కలిగితే 

దానిలోని తరతమభావాన్ని బట్టి _స్తంభాదిసా_త్ట్యికాలు ఉత్సన్నము లవ్రతున్నవి. ఈ విషయము 

మా రసభారతిలో విస్తృతంగా ఉన్నది. సా _ల్లి(కాలు రసానికి సన్నిధానంలో ఉంటవి, రసాలను 

అభివ్యంజనం చయాలంశే సా _త్యికాలే ఉండాలి కాబట్టి సా _ల్విక ముఖంగా నాట్యము కలుగుతుంది 

అని అంగీకరించాలి. నాట్యము అంశ రస మని నిరుక్షార్థ మే, 

విక 



శ్రీ అయ్యంకి వేంకటరమణయ్యగారి సన్మాన సంచిక 

నాట్య భేదములు 

మహోనాట్య ము వకవిధమే, మహోరసము ఒక్క_కు అయినా వా వహోరిక తాసిద్ధికి అవాంతరంగా 

భేదము అంగీకరించాలి. రసమును ఆధారంగా చేసుకొని రూపకాలు ఉత్పన్నము లవ్రుతున్న వి, 

రసభేదమును బట్టి రూపకములలో భేదము సిద్దము అవుతున్నది. అవాంతేరదృష్టి ననుసరించి నాట్య 

ములో భేదమును అంగీకరించాలి. అందువల్ల నాట్యము అనేకరూపములను పొందుతుంది. రసా 

తక మైన నాట్యము వా క్యార్థాభినయాత్మక ముగా ఉంటుండి. అనేక పడారాలు కలసి , ఒక 

నాక్యార్గ మవుతున్నడి. భావా లన్నీ కూడా పడా ర్థాత్మకములు కాబట్టి ప డార్థన్థానములా ఉండ 

దగిన రసముమొక్క_ అభినయము నాట్యము అని గ్రహించాలి, కాగా నాట్యములో వ అవాంతేర 

విభాగాలు ఉన్నవో అవి అన్నీ పదాన్ధాత్మకము లని, నాట్యము వాక్యార్థాత్తకము అని పరమార్థము, 

ఈ భావమును ';ఫ=ా 

యద్యద_)సాత్శకం త్ర త్త ద్వాక్యాన్థభినయాత్త కం 

యద్యద్భావాశ యం త_తృత్పడా ర్థాభినయాత్య్మకం, 

అని భావపకాశములో నారదాతేనయుడు అంటున్నాడు, 

నృత్యముానృ త్రము 

రసమును విభాగద్భప్టితో గ్రహించి కే శృంగారపీరాదిభేదములు గోచరము లవుతవి. వాటిని 

కూడా అవాంతరంగా విభాగించుకొంకు భావములు భాసించుతవి. ఆ విధముగానే నాట్యమును 

విభాగదృష్టితో గంహించితే కొన్ని భేదాలు సిద్దము లవుతవి. వానిని కూడా అవాంతరంగా విభా 

గించుకొంశు నృత్యము నృ_త్తము సిద్దము లవుతేవి, నాట్యము లో స్వగత భేదాలు చాలా ఉన్నట్లు 

నృత్యములోనూ నృత్తములోనూ చాలాభేదాలు నస్తవి, వాటిపిస్తారమును వేరొక చోట 

చూడాలి. *నృత్ -గాతవిశ్లే పే అను ధాతువును అనుసరించి నృత్యశబ్దము వ్యుత్పన్న మవుతున్నది. 

గాత్రవిశ్షేపంఅంకు అంగచాలనము అని అర్హంకాగా, ఆంగికాభినయ బెహుల్యము ఉం నృత్యము 

అన్నమాట, అంగికాభినయములు అంశ అంగపోత్యంగములకు సంబంధించిన అభినయాలికాక 

ఇవి ఉపలక్షణంగా నానావిధ భేదప* భేదాలతో “ఉన్న కరణాంగ హో రాదులనుకూణా స్వీక ధించాలి, 

కాగా ఇటువంటి ఆంగికములయిన అభినయములు బవుళంగా ఉన్నపుడే నృత్య మనే వ్యవహారము 

ఉచితమవుతుంది. మొత్తానికి ఆంగికములన్నీ చాహిరాభినయాలు, ఇవి అనుకృతిని మాత్రము 

సంపాదించుతవి, కాని హోర్లవికాసమును ఈయజాలవు. సా_క్తికములు అట్లూకాదు. సా _తికములు 

హృదయవికాస సంవాదకములు, ఆంగికాభినయములను ప దర్శించటానికి పూర్వము అత్యవసరంగా 

రూపభావన చేయవలసి ఉంటుంది. తదూ9పగతము లయిన అంగపత్యంగములచాలనమును 

ఛావించవలసియున్నది. అందువలన నే ఆంగికములు బహిరంగములు అవుతున్నవి. ఇంకా ఇప్ 

రసాంగములయిన భావాలనే సూచించుతవి కాని రసాలను సూచించ లేవు, సా _తికములలో ప్రత్య 

కం 



నాటకము - నాట్యము 

కముగా భూసభావన యక్క_ర లేదు. సత్త సవా+వేశము పొందిన రసమే అక్కడ సాత్తి(కభావా 

లను నిర్వ ర్హింప చేస్తున్నది. ఆంగికములయిన అభినయాలకు ఛావసంబంధము ఉన్నది. విభావా 

నుభావవ్యభి చారిభా వాలను భావపదంతో గహించాలి, భా వాలన్నీ చిత్తవృ త్యాత్మకములే 

అయినా అవి స్థూలశరీరానుగతీము లవ్రతీవి. ఈ విధముగా స్ట్థూలశరీ రానుబింబన ము పఫొందిఉంటే 

భావాలను ఆంగికములు విశదము చేస్తున్నవి. అందువలన నృత్యము భా వాశ)య మన్రతున్న ది. 

నాట్యమును అనుసరించే వారికీ నటులు అనే వేరు ప్రసిద్ధ మయినట్టు నృ త్త మును అనుసరించే వారికి 

నర్తకులు అనివేరు. నృ త్రము తాశలయలను అనుసరించి ఉంటుంది. దీనిలో వాక్యారాభినయము 

కాని, పదాగ్థాభినయముకాని ఉండదు. గీత వాద్యాలకు సంబంధించిన తాళశలయగతులే దీనిలో 

(పభానముగా ఉంటవి. శారదాతనయుడు నృత్తము రసాశయ మని అంటున్నాడు. అది ఆతని 

మతము. అందువలన : 

నృత్యం భా వాశ/యం నత్తం రసాశఎంయ ముదాహృతమ్ 

నృత్యనృ త్తవిభాగశ్చ బపహాఖఖి రృహుమోదితః, 

అని భావ(పకాశంలో అంటున్నాకు. భావాశ్రయ మయిన నృత్యమును తాళలయాశ/యమయిన 

నృ త్తమును అనుసరించి పుట్టిన రూపకాలకు ఉపరూపకము లని పురు. ఇవి నానాభేదాలుగా ఉన్నవి, 

అనేకులు అనేకభా పరిగణించినారు. నృ శ్మములో తాశలయానుశుతి ఉంటుంద కాబట్టి ధ్వని 

ప్రధానతను ఊపహపించాలి. అందువలననే ఇతరవాద్య ముల ఆవశ్యకత ఉన్నది. నాట్యనృత్యా 

దులలో వా ద్యావశ్యకత్యము లేకపోలేదు. అయినా నృ తృములో వానికి అత్యం తావశ్యకత్యము 

ఉన్నదని ఊహింవాలి. కాబట్టి నృ త్తము అత్యంతమూ బహిరంగ మన్న మాట. తాళలయలను 

బట్టి చారి మహాచారి మండలాదులు, నృ త్తములో అవకాశము పొందుతున్నవి.  తాళాదులు 

అనంత సంఖ్యముగా ఉన్నవి. అందువలననే తదనుసారి నృ త్తముకూడా అనంత భేదాలను పొందు 

తున్నది. ఇవన్నీకూడా నాటకాదులకు బవాుధా ఉపకరించుతవి. 

తేద్ద సయం నాటకాదీనాం భాయసా హ్యూపకారకం 

న్బత్తం గీతంచ్చ వాద్యంచ నాట కాభ్యుప కారకం, 

అని శారదాతనయుడు స్పష్టము చేస్తున్నాడు. ఇది పని విషయము, 

నాటకము 

నొటకములు ఈ చెప్పిన నాట్య నృత్యనృ త్తాలకు సంబంధించిఉంజాలి. నాటకము అనే పదమువల 

ననే వీని సంబంధము గోచర మవ్రతున్నది. అంతేగాని నాటకము అంకే శేవలమూ నాటకము 

కాదు. ఈ విధముగా చెప్పక నాటకశశ్షానికీ సంకోచరూపమయిన అర్థాన్ని చెప్పుట సముచితము 

కాదు, సామానంంగా కొంద రనుకుంటాకు-రంగస్లలానికి ఎగ(ాకినది-అయి లేనే సాటకవముని, అది 

పొరపాటు. ఇప్పటికి వదోవిధముగా రంగ మెక్కేవి చాలా ఉన్నవి. అవి అన్నీ నాటకాలని అన 

(6) 
రగ 



థ్రీ ఆయ్యంకీ వేంకటరమణయ్యగారి సన్మాన సంచిక 

లేము. రంగ మెక్కనివి ఎన్నోఉన్నవి. అవి నాటకాలు కాకనూపోను. నాటకసంరూ షానుసారంగా 
ఇది నాటకమవున్కా కాదా అని నిరూపించుకొని నిశ్చయించుకోవాలి. కాని వదోదృష్టితో రంగా 
నికి లాగికొనివచ్చిన వాటిని నాటకము అని అనటము భావ్యముకాదు. నాటకాలు అనబడేవానిని 
నటులు అవి అనుకొనేవాళ్ళు తమ తాహతుకు అనుగుణంగా తమ చి _త్తవృ త్పృనుసారంగా మార్చించి 
మార్చి లాగి రంగంమిోదపసెట్టారు. అందువల్ల ఆ నాటకాలు తమస్వరూపమును తమ కళామయత 
మును తేమ జీవమునూ విడిచిపెట్టుకోవలసీవచ్చింది. ఇప్పటికే ఇంత అయింది. ఇట్లాగే చేస్తే ఇక 
ముందు ఏమవుతుందో మనం ఊహించవచ్చు, నాటకత్వంతో కూడుకొన్న నాటక మనేది సకల 
నాటకసాధారణము, అసలు రూపకవిజ్ఞానానికి ఏమేమి (పయోజనా లున్నవో ఆ (పయోజనాల 
నన్ని టినీ నాటకము (రూపకము) సంపాదించేదిగా ఉండాలి. ఈ కాలానికి ఇదే తగును ఈ చేశా 
నికి ఇదేతగును చాలు అని వ కవీ అనుకోరాదు, వ నటుడూ తలచరాదు. వీ (వేవకుడూ భావించ 
రాదు. ఆవిధముగా అనుకొని కవినటభావకులు (పవ ర్తించి లే నాటకకళ నళించిపోతుంది. 
ఏ కాలంలోనైనా వ "దేశములోనైనా సే, అన్నివిధాల (పయోజనాలను ఆశించే నారా 
ఉంటారు, వారిని ఎవరూ హతీమార్చ లేరు. అది కళాపరిపత్తులకు ఉచితము కాదు. 

ఇప్పటికాలంలో ప్రచారంలో ఉన్న నాటకాలు వవో కొన్ని ఉద్దేశాలతో ఉన్నవి. వాటిది 
పరిమితమైన సంకుచితద్భవ్వి. అందువలననే రూపకకళ్య అభివృద్ధి పొందటంలేదు. వ యీ నాటకాలు 
ఈ విధముగా ఉన్నవో తత్కవినట భావకులు దీనికి కారణము అంక వారు కోవీచరాదు. 
వారు తేమ అభిపొయమును సవరించుకో వాలి. నాటకాలు అనేక వివిధ విషయాలతో ఉండటము 
అవసరము. అప్పుడే నాటకకళ అభివృద్ధి పొందుతుంది. ఇటువంటి అభివృద్ధికి కవినటభావకులు 
సంస్కృత వాదయు లై ప్రవర్తించి పాటుపడాలి. నాటకాలలో ఆధ్యాత్మ్క ములు, ధార్మికములు, 
నై తికములుు వైజ్ఞానికములు, నా౭ఘికములుు కొదరికములు, కామికములు దూవకములు, 
నిర్యాపకములు ఇంకా ఎన్నో ఉండవలసి ఉన్నది. పు స్తుతేకాలంలోమ్య్యుకు “శేవలమూ సాంఘీక 
ములు, కామికములు ఎక్కువగా ఉన్నవి. నిర్రాపకనాట కాలు లేవు. విషయం తెలిసినా తెలియక 
పోయినా దూవక నాటకాలు ఎక్కు-వై నవి. అన్నిరకాల నాటకాలకూ వ్యాపారదృష్టి, ఎక్కువ 
అయింది. అఆర్థికంగానే అన్నీ సమన్వయిం చబడుతున్న వి. నాటకకళ ఇంతగా వ్రాన్వీక్సత ము 
కావడములో నటులు నాటకాలను తమకు అనుకూలంగా ఉండేటట్లు చేసికొనడమే కారణము, 
నాటకాలవలన సాధింపదగిన ఫలము ఆర్థికము ఒక్క_కు అయినట్లయి తే, అందరకూ అర్థమే ప్రధా 
నంగా కావలసి ఉన్నట్లయి కే, నాటకాలు నటులనే అనుసరించాలి. 

నొటకఫలము 

కాని నాటకఫలము అంతేనా?! నాటకాలకు అనేక ప్రయోజనా లున్న వని నటులే పిసంగాలలో 
నోషీబంధములలో ఉపన్యాసములలో చెప్పుతున్నారు. ఇంతకాలమునుంచీ అభినయిస్తున్న నాట అ 

వ 
రి 



నాటకము - నాట్యము 

కాలవలన అమాయిక పిజలడ గరనుండి అర్థిక ప)యోజనం పొందటంకం శు అన్యంగా ఇతర 

పీయోజనమును కవినటభావకులు పొందగలిగినారా ॥ అని పిళ్నించి తే ఇతర పియోజనాలు 

కలగటము లేదని నిజ్ఞలయిన వాళ్ళందరూ అంగీకరించుతున్నా రు. నాటకప యోజనాలు ఏవి? 

ఇస్టము క్త (పమో వేకం నాట్యం[!] రసా(శ్రయం, 

(పెవకస్య (పయో కశ్చ [1] స్యాద్భు కిము కిద౦. 

అని భావ(ప్రకాశము అంటున్నది. నాట్యానికి కేవలభు క్కిగాని శీవలము కిగాని ప్రయోజనంకాదు. 

ముకి,కి అనుకూలమయిన భుక్షిని ఫలముగా గిహీంచాలి, భు క్రీిని బాధించకుండా ఇంకే 

ము క్రీని ఫలముగా గిహించాలి అని శారదాతేనయభావము. అసలు నాటకీయగోష్టీ అంతా 

కూడా భేగమోతక్షుపిద మని సిద్ధాంతము. అందుకొర కే మునులు నాట్య మును అవతరింపచేశారు. 

“గేయసాధ్యం హి ధరా ధ్ కామ మోత, చతుష్టయరంిలఅని శారదాతనయుడే అంటున్నాడు. భోగం 

ఉన్న చోట మోతుం లేదు. మోక్షం ఉన్న చోట భోగం లేదు. నాట్యగోష్టిలో భోగ మో నకలు 

శెండూ ఉన్నవి, అని నాట్యధర్శముయొక పరమ సిద్దాంతము. సాహిత్య శా్య్ర్రుంలో ప్రిత్న భిజ్ఞూ 

సమన్వయం ఉన్న సాహిత్యా (స్ర్రముక ౦కు అతిరి క్రముకాని నాట్యములో పిత్యభిజ్షాదర్శన 

సమన్వయము ఉన్నదని గ్రహించాలి. అందువలననే భావపకాశములో శారదాతేనయుడు 

సప్త మాధికారములో వట్సి)ింశ త్త త్వాలను చెప్పుతూ పిత్వభిజ్ఞాదర్శ నతత్వములను సమన 

యించాడు. ఈ విషయము మా ఉవేశ్నికలో స్పష్టము కాగా ప్రి స్తుతేము ము కిని విడిచిన 

భు క్కికి నాట్యమును అనుకూలంగా చేన్నున్నారంశు నటులే కారణము. ఈ విధానమువలన నాట్య 

ఫలమును వారు సంకోచపరచినట్టయింది. అసలు నాట్యధర్శ పరమోేశమును వారు ధ్యంసంచేసి 

నట్టయింది. ఇటువంటి సర నాళంలో కవులు నటులు భావకులూ అందరూ హేతువయినారు. 

అగ్నికి వాయువు తోడయింది. . భరతుడు తన నాట్యశాస్త్రంలో నాట్య ఫలాలను ఇట్లా వకరువు 

పెట్టుతున్నాడు : 

ధర్మ మస్థ్యం యశస్యంచ సోపేశం ససంగవాం 

భవివ్యతేశ్చ లోకస్య సర్వక ర్మానుగర్భ్శకమ్. 1-14 

సర్వశా స్హార్థసంపన్నం సర్వశిల్పప్య్రదర్శకం 

నొట్యసంజ్ఞ మిమం వేదం సేతిహాసం కరో్మ్యహాం, 1-15 

అలం వో మన్యునా బై త్వా విపూదం త్యజతానఘాః 

భవతాం దై వతానాంచ శుభాశుభవికల్పకః. 1102 

కర్షభా వాన్వయా వేశ్ల్' నాట్య వేదో మయా కృతేః 

నె కాంత తో త్రభవనతాం దేవానాం చాతీ” భావనం, 1-108 

తై లో “క్యస్యాస్య సర్యస్య నాట్యం భావానుకీ రృనం, 

సర్వలోక సర్యోచిత భావా అన్ని కూడా నాట్యంలో నిబంధింపబడిఉన్న వని భరతుని భావము, 

LE 



శ్రీ అయ్యంకి వేంకటరమణయ్యగారి సన్మాన సంచిక 

నాటకకళ అనేది ఒక మహాయజ్ఞ ము. దీనిలో పళువు పట్టటంలేదు. కాని కొందరు దీన్ని భావించక 

లోకమును పశువుగా చేస్తున్నారు. గుక్క తిప్పుకోకుండా భరతు డీవిధంగా అంటున్నాడు ; 

కచిద్ధర్శః క్యచిత్రీడా క్యచిదర్థః క్యచిచ్చమః 

క్వచిద్ధాస్యం కచిద్యుద్ధం క్యచిత్కానుః క్యచిద్యధః. 104 

నవరసాలకూ నాట్యంలో అనుపివేశ్షం ఉన్నది. ఆ విధముగానే నాట్యాన్ని అభివయింనాలి 

కూడాను అచే కియాచాతుర్యము. 

ధరో ధర్మపివృ త్తానాం కామః కా మోప సేవినాం 

నిగిహో దుర్వినీతానాం విసీతానాం దమకిియా. _ 105 

కీ బానాం ధార కరణ ముతొహః భూరమాసినాం 

అబుధానాం విబోధశ్చ నై దువ్యం విదుపామపి. 106 

ఈశగరాణాం విలాసశ్చ ఖ్ దుఃఖార్షితస్యచ 

అర్హోపజీవినా మర్జో వృ త్తి రుద్విన్న చేతసాం. _ 107 
థి థి క 

నానాభఖావాలు కలిగిన మానవులకు నానాప యోజనసం పాదకంగా నాట్యం ఉంటుం దని చెప్పూ 

తుంకే “ఈశ్వరాణాం విలాస” అనేది ఒకశే ప్రయోజన మని కొందరు ఛావించటము నాటక 

కళకు ముప్పు. నాట్యాభిమానులు ఈ కాలంలోకూడా ఆ ఒక్కదానినే అనుసరించటము ఉచి 

తము కాదు అని బాగా గ్రహించాలి. | 

నానాభావోపసంపన్నం నానావస్థాంత రాత్మకం 

లోక వృ త్తానుకరణం నాట్య మేత న్మయా కృతం 

ఉ త్త మాధమమధ్యానాం నరాణాం కర్శసం(శ్రయః, 

పింతోప చేశజననం, 

రసేషు ఫావేషు సర్వకర శ్రక్రయాసు చ 

సర్యోప బేశ జననం, 

దుఃఖారానాం శిమార్తానాం శోకారానాం తపస్వినాం 

విశాంమజననం - లోకోప చేశ జననం. 

ఒక్కొక్క పయోాజనమును చెప్పి దాని చివర మాటిమాటికిని “నాట్య మేతత్ భవివ్యుతి” అని 

భరతుడు ముక్తాయింపు ఇ స్తున్నాడు. నాట్యపి యోజనమును పొందవలసిన వారిలో భరతునిచే 

పప్పబడక మిగిలిపోయినవారు ఎవరును కనబడరు; 

న తత్ జ్ఞానం న తత్ శిల్పం నసా విద్యా నసా కలా 

నస యోగో న తత్ కర్మ నాశ్యేస్మిన్ య న్న దృశ్యతే, 

రర 



నాటకము - నాట్యము 

నాట్యపి యోజనాలను గుదిగుచ్చి చెప్పడానికి ఈ శ్లోకము ఒక్కశు చాలు, స _ప్తద్వీపానుకరణమూ 

నాట్యములో పృతిస్టిత మై ఉంటుంది, నాట్యము ఛుతిస్మృృతిస దాచారపరి శేపార్థ కల్బ్పనాత క 

మైనా ఏనోదజననము చే స్తుంది. ర్రింకౌ ఇంకా ప్రయోజనాలు నియావించబడినవి. సాధారణంగా 

ఏవి ఏవి ప్రాయోజనాలుగా ఉండతగు నని మనము ఉఊహించుతామో వానిని అన్నిటినీ కూడా 

భరతముని నిరూవీంచినాడు. 

యా గతి ర్వేదపిదుపాం యా గతి ర్యజ్ఞ యాజినామ్ 

యా గతి నాన శీలానాం తాం గతిం పోవ్నుయా న్నర, 

ఈ వచనమును అర్థ వాదంగా తలచరాదు. నాట్యము పవి(త్రకర్మ. ఉన్కేషని మేపాంతరములో ఉన్న 

మహాకరణోశరి నాట్యములో ఉపాసింపబడుతున్న ది, నాట్యము మహాయజ్ఞము, దీనిని యథావిధిగా 

ఆరాధించిన వానికి ఆ ఫలము ఎందుకు రాను ) 

నటుడు 

పరళివుడే నటుడు. ఆతడు నటుడేకాదు, మహానటుడు. ప్రపంచంలోని వారు అంతాకూడా అతని 

నాట్యానుక_ర్తలు. అందువలన నాట్య ముకల వారు నటు లని అర్థము. నాట్యము భేద(పభేదాలుఐొంది 

నృత్యనృత్తము లయినట్లు, నటుడు న_ర్తకుడు అవుతాడు. నృ త్తకారి అవుతాడు. నటుని లక్షణాలు 

సవిశేషంగా నిరూసింపబడిఉన్నవి. ఆత డొక నాట్యోపాసన చేసె కళాయోగి, మానవుడు గతి సీతి 

గీతి మతి కలవాడయితేనే నటుకు అవుతాడు. ఈ నాల్లింటిలో వది లోపించినా నటత్వ్యము సరిగా 

రాదు, కాయ వాబ్బనఃపుస్ట్రి చక్కగా ఉండాలి. వ ఒక్కటో ఉన్నంతమా(తాన పీయోజనం 

"లేదు. నట త్యానికి త్గిన అర్హత జన్మజన్నాలలో వడపోతపోసిన తరువాతగాని రాదు, నటుడు 

కాదగిన వానికి చేవాము జన్మసిద్ద మే. చక్కనివాక్కు, యోగ్యమయిన మనస్సు, అన్నీకూడా 

పూర్వజనా శ్ర వేతములే. నటత్యము అనేది సిద్ద ధర ము. ఒకమానవుడు వవోఛావాలు మనస్సులో 

ఇలేగి తే కదలికపాంది నటసంఘంలో చేరినంతమా(తాన నటుడుకా లేడు. నటుడై పుట్టాలికాని, 

పుట్టి నటుడుకావడమనేది దుస్సాధము. కొంద రనుకుంటున్నట్లుగా నటన మనేది సులువై నదిగాదు. 

నటనము ఒకయోగము. అయినప్పటికీ ళిశ్షూభ్యాసపాటవము లేనిదీ ఆ నటత్వము ఉద్చుద్ధముకాదు. 

సూక్ష్మ చేహానుగత మై ఉన్న నటత్యము శిక్షా భ్యాసము లున్న ప్పుడే భౌతిక చేహంలో వ్య కిని 

పొందుతుంది. అవి ఆతనికి వివేకవికాసముల నిచ్చి నాట్యానుగతుని చేయగలవు, నటుడు రసానికి 

ఆవా ర్హ, భావకుల హృదయసీమలో రసధారను నింపుతాడు. రసమే అమృతము, భావకుడు 

అనుభవిత. నటుడు సుధా పాతి, దానికి సుభావముభురత తెలియదు. నటునకు రసాశగ1యత్యము 

లేదు, 

నాటకానికి కవి స్వరూపసం పాదకుడు. కవితాసమాధిలో భాసించిన సిద్ధవిపయాలను కవి 

నిబంధించుతాడు. కవి అయినా తీన సిద్ధకవి తాభావమును అనుసరించుతాడు. కాని తన కవిత 

శన 
న. 



శ్రీ తయ్యాంకి వేంకటరమణయ్యగారి సన్మాన సంచిక 

తనను అనుసరించేటట్లు చేయడు. ఆ విధంగాచే స్తే అది కవిత యీశాదు. కవిత్వము సృదయధర్మము, 

మానవుని ఇచ్భారాగాదు లు మునోధర్యాలు, మనో ధర్మములు హృదయధరాలను అనుసరించాలి, 

కాని హృదయధథ ర్మాలు మనోధర్మాలను అనుసరించరాదు. నటుడు సిద్ద స్వయాపపి కాశకుడు. క్ి 

కవితాసమాధిలోనుండి తెచ్చి నాటకంలో నిబంధించిన నాట్యథ ర్మాలను ఉప చేశరూపంగా తెలుసు 

ఫొన్న నటుడు ప్రకాశింప చయ్యాలి, అం లేగాని సిద్దానుసరణంలో స్వాతంత్ర్యము ఉండరాదు. తన 

స్వాతంత్యమును కలిపితే సిద్దభా వాలకు సిద్దత్వే మే పోతుంది. నాట్యరూపములయిన రసభావములు 

ఎప్పుడూ కూడా సాధ్యరూపములు కావు, నటుడు తన విశేషమును నాట్యాభినయంలో కలుప 

రాదు. కవిధర్మము వేరు. నటధర్మము వేరు. కవి నిబంధించిన దానినే నటుడు పిదర్శించాలి, 

కవి నిబంధించినది ఒకవిధంగా ఉండగా నటుడు వే రొకవిధంగా తనకు అనుకూలం చేసికొని అభి; 

యించి కే సహృదయసామాజికులు 'ఉద్భిగ్నపడుతారు. ఆవిధముగా ఉ బ్వేగమును పొండాలి 

కూడాను. నాటకము నటుని అనుసరించినది అయిందంక్షే కవి నటుని అనుసరింపవలసి వచ్చింది 

అన్నమాట. ఇట్లా అయినప్పుడు ఊ త్తరో త్తరము పొమాణ్యమును బట్టి-నటుడు సామాజికులను 

అనుసరింవాలి కాని, సామాజికులు నటుని అనుసరించరాదు అనికూడా అనవలసివస్తుంది. 

ఆ విధంగా కావడమును నటులు అంగీకరించుతారా ? ఎవరో కొందరు ఆవిధంగా చేస్తే అందరూ 

అభినండించుతారా? నటుడు సామాజికుని అనుసరించి కే ఇక రంగస్లలంమోడో ఉండనక్కర లేదు" 

భావించండి వమవుతుందోం ళ్ 

కవిత్యము వేరు. నటత్వము వేరు, ఒక్షమాననుడు కవి కావచ్చు; నటుడూ కావచ్చు. కాని ఆ రెండూ 

వకకాలికములు కావు. కవి అయినవాడు నటుకు కావచ్చు, నటుడు అయినవాడు కవి 

కావచ్చు. రెండిటినీ సమసమయంలో జోడిం చుకొం“కు అనర్థం వాటిల్లుతుంది. ఒక కవి (వాసి వాసి 

'కొన్నాళ్ళకు నటు డైనాడు. తరువాత నాటకమును వాయగా తాను ఏ పాతొభినయము 

చేసాడో ఆపాతకు ఆ నాటకంలో అపిధానత వున్నా బలవంతాన పాిధాన్యం తెచ్చి 

అంటగట్టినట్లు వున్నదని భావకులు భావించారు ఒక నటుకు కొన్నాళ్లు కవి అయి 

నాటకము (వాసి సర్వవి శేపాలూ, తనశే గుచ్చుకొొన్నాడు, తక్కిన దంతా దూదివింజ అయింది, 

నాటకం పేలవం అయింది, కాబట్టి నటుడు నాటక మునే అనుసరించాలి. దానివలన రసభావ స్ఫూర్తి 

ఉంటుంది. అంతమాతా”న నటులు తమ వ్య క్రిత్యమును నటనాకౌశలమును చంపుకోవాలి అని 

అభిపోయం కాదు. నటనవిషయంలో నటునకు స్వేచ్చ లేకపోలేదు. భరతుడు అభినయించే విష 

యంలో శచిత్యానుసారంగా నటులు స్వాతంత్రం వహించవచ్చు అని అభ్యనుజ్ఞ ఇస్తున్నాడు. 
వ్యుత్పన్ను డైన నటుడు అభినయవిషయంలో ఉచితమైన స్వాతంత్ర్యము స్వీకరించవచ్చు. కాని నాట 
కంలో ఉన్న సన్నివేశాలను అటూ ఇటూ తారుమాగు చేయడానికి నటుడు పూనుకోరాదు, 

ఆ నటుల అనుళ”వహామును సంపాదించాలనే భావంతో కవికూడా తన నాటకము నటుని అనుస 

రించట ము అంగీకరించరాదు. కవి ఏమో ఆశతో నటానుసరణమును ఒప్పుకున్న ష్వుడు నటుడు 
పీబోధించి మాన్సించాలి. నటుడంకే; 

రాళ్లు 



నోటకము - నాట్యము 

అతీతం లోకవృ తాంతం రస భావసమన్నితం, సంభావయ న్నాటయతి యత_స్తస్నాన్నటః స్మృతః 

అని భావప్రకాశము లక్షణము చెప్పుచున్నది, 

నటః గీలేన నాద్యేన వృ నాభిన యేనచ, రంో రామాద్యవగ్థాభిః అనుకా ర్యాభీ రంజసా, 

రామాది తాదాత్మ్యాప శ్రేః సేకకా నృసయిమవ్యుతి. 

ఈవిధముగా నటథర్మాలు నిరేశింపబడుతున్నవి, అంతేగాని నాటకమును తనకు అనుసరించే 

దానినిగా చేసుకోవటము నటక ఎ్రగషీ మని తెలిసినవారు ఎవరూ అనడములేదు. నటుడే నాటక 

మును అనుసరించాలి అని నిశ్చయించడ మే సరసముగా ఉంటుంది. 

నాటకము నటుని అనుసరించిఅే అనర్థ ము కల్గుతుంది. నాట్యనృత్య నృ _త్తస్యరూప స్వభావము 

లన్నీ నళించిపోతవి. అందులోనూ చేటికాలములో ఆభాసమాతనటులు అధికంగా ఉన్నారు. 

నాటకమును రచింపగలిగిన కవులూ కొద్దిమందే. ఆ నాటకమును అభినయింపగలిగిన నటులూ 

కొద్దిమంచే ఉన్నారు. ఆభాసకవులకు అభాసనటు లున్నారు. ఇటువంటివారు ప్రేక్షకులను మోస 

గించుతున్నా రు. (వేతకుడు అంతే టికట్టు కొనేవాజే అనే అభిప్రాయము పోవాలి. (వేతుకులలో 

ఉండే విశిష్టార్హతను నటులు ఛావించికే తాము నాటకాలను అనుసరించు తారు. 

నటులు నానావిధంగా ఉన్నారు. అన్ని అభినయాలనూ అందరు నటులూ వేయలేరు. కొందరు ఏకాభి 

నయసమర్ధులే. సర్యరస ములనూ అభినయించలేరు. సర్వ భావములనూ పఎదర్శించ లేరు. ఇటువంటి 

వారిని నాటకములు అనుసరించి తే సర్యాభినయాలతో సర్వరసాలతో సరంభా వాలతో ఉండతగిన 

నాటకానికి నాటకత్వ వ్యాహతి కలుగుతుంది ఈ నటులు తమ తవు అభినయాలే ప్రాముఖ్యం 

ఇచ్చుకుంటారు. తమకు అభిమతమైన రసమునే నిబంధింపజేసుకుంటారు. నాట్యఫలముఖంగా 

వారు ప్రవ_ర్హించరు. ఎబిక్క_డనయినా ఒక్కొక వ్యుత్పన్ను డయిన నటుడు సర్వాభినయాలకూ 

(పాధాన్యమును చూపినా, మొత్తానికి అభినయానిశే పోముఖ్యమును ఇస్తాడు కాని రసథా వాలకు 

ప్రాధాన్యం ఇవ్వ లేడు. ఇష్టం వచ్చినట్లుగా నాటకాన్ని మార్చుకొని ఒకొ-క్క- నటుడు గుక్క-పట్టి 

కూతపట్టి గింగురు మనేటట్లు తనకు అప్పుడు జ్ఞాపకం వచ్చిన రాగాల నన్నిటినీ వరుసవరుసగా 

వీసరడంవల్ల (వేశతకహృదయాలలో ఎటువంటివై రస్యం కల్లుతున్నదో ఆతేడు గహించడం లేదు, 

ఇప్పట్లో కొన్ని నాటకాలు నటున్ని అనుసరించడము మూలాన సమర్థ భావకలోకంలో నాటక 

గోష్టి విరసభావము పుట్టుతున్నది. సిద్దసహృదయుల పవితాిశీ ర్యాదాలను పుచ్చుకోలేని నాటక 

కళకు అభివృద్ధి ఉంటుందా! మళ్లా రూపకకళకు 'యోగ్యస్థితీ కలుగవలెనంకు నటులు నాటకాలను 

అనుసరించో లి. అప్పుడు సహృదయలో కం ఆదరించుతుంది. విజ్ఞలయిన వారి మెప్పుదల కలుగుతుంది, 

LE 



(శీ దాసుశ్రీరామమహోకవి 
శ్రీ చెళ్లపి క్ల వేంకటళాన్త్ర, శతావధాని. 

ఏ గతీ రచియించిరేని సమకాలము వారలు మెచ్చరేకదా 1 

అన్నాడు 'చేనుకూర. ఈ మాట వాసిన మహాకవి సామాన్యుండు కాండు. వసుచరితా దులు 

కూడ జంకడానికి తగ్గ సరసకవిత్వం చెప్పిన రసవత్కే_వి తాధూరహాుడు. అట్టి చేమకూర సమాకాలీ 

నుల తెల్పితక్కు.న కుశ్ళంకలకు 'యేవగించుకొని పె మాట వాసి వుంటాడని వేత వ్యాకరించవలసి 

వుండదు. శీర్షికలో వున్న 

దాసుమహాకవి 

నాకన్న వయోవృ ద్ధినను మే మిద్దణిమూ సవుకాలీకులమే కాబట్టి ఆయన్ని నేనుగాని, నన్ను 

ఆయనగాని మెచ్చుకోకుండా వుండడమే వై మాటనుబట్టి యుక్తంగా వుంటుంది గాని, యే కారణం 

చేతో మేము దానికి భిన్నంగానే పవ రిస్తూ వచ్చాం. ఇంకొక కవియందు (నిజంగా వుంకునే) 

వుండే గుణగణాలు మెచ్చుకోవడంవల్ల తన గౌరవానికి భంగం వస్తుందని తలచేవారు సహృద 

యులు కారు. కాని లోకంలో చాలామండి యూ తరగతికి ఇందినవాే. మిత త్యే శతం)'త్యాలు 

కూడా సహృదయులకు లడ్డు తగులవు. గుణమే ప్రధానం. ఊాసువారి చేప్ఛాగవతానిక్తి గంంథ కర్త 

గారి జ్యేష్టకుమారుడు శేశవరావుగారి కోరిక ననుసరించి నేను సుమా రిప్పటికి 14 యేండ్రనాండు వీఠిక 
వ్యోసి యిచ్చివున్నాను. అందులో (శ్రారామపండితుని కవితనుగూర్చి హృదయం విప్పి సూత 
పోయముగా వ్యాకరించి వున్నాను. కాని అంతమాతీమున నాకు సంతుష్టి గలగలేదు. ఈ 
శ్రీ రామకవిచందుిని చేను రెండవ శ్రీనాథునిగా నా మనస్సులో అనుకొందును. ఈయన్ని 
మాత్రమే -కాదు- 

కీ శే॥ ఆదిపూడి పిభాకరరావు గారిని 

కూడా యీ విధంగానే సమా నినాను. క్స్ రిద్లరిసీ తప్ప నే నెజిగినంతలో మటోకరిని (శ్రీనాథు 
నితో పోల్చడానికి నా మనస్సు వొప్పుకోదు. అయి తే శ్రీనాథుడు సంస్కృతంలో పి ల్వెకించి 
కృపి. చేసినవా(డు. ఆ కృృుషకూడా సామాన్య మయింది కాదు. *గాడడిండివుభ ట్ట” కంచుఢ క్కాను 
పగులంగొట్టించిన మహావిద్యాంసుడుకదా | శ్రీనాభుడంశే! అట్టి పాండిత్యం యీ కవిద్శితయమందు 
మోరు సమర్థింపగలరా? అంకే వినండి. పిభాకరరాయని కవిత్యధార సర్వాత్త నా (శ్రీనాథుని 
కవిత్యాన్ని మజవీస్తుంది; కాని ఆయనకున్న సాండిత్యంలో యెన్నో వంతున్నూ. సంస్కృతంలో 
యాయనకు లేదు. అంకే యేమన్నమాట? (శ్రీనాథుడు పని పడితే వ్యాకరణాదిశాస్తా)లు 

ళా 



శ్రీ9 దాసు శీరామ మవోకవి 

శిష్యులకు తూ - చా - తప్పు కుండా పాఠం చెప్ప్సగలవాడై వుంటాడు. అంతే కాదు, వాదోప 

వాదాలు (వుయి జల్బతీ క్పనాధినాఖే చూ. )చేసి (పతిపక్షులను ఓడబుచ్చలల వాడు. ఆల్తాటి 

వాడు కాకపోతే _ముహీవిద్వత్సభలో తెలుగంటే యేమిటో తెలియని కేవలసంస్కృతప ండితుణ్ణి, 
గాడడిండిమభట్టుని జయించడం సంభవించదుగడా? కవిత్యం చవాలావుంది చెపుతారు. కాని ఆ 

చెప్పు వారిలో "కు కొందటిదో జీవకఏత్యంగా వుంటుంది. పభాకరరాయని కవిత్యం జీనకపిత్యం. 
ఉదాహరిసాను కొంచెం: 

ఉ. సెండిలి నేయంలగా. దనకుం జెద్దలు లేమి వయస్సు మోజినకా 

రండలం గూడలా మనసు రాక తిరుండయి యుండ, నందబుకో 

పండు. డటంచుం బల్కీ; రొకసారసగంధిని గూడినంతే జూ 

రుం డని చేరు వచ్చెను; బరుండిన లెచిన దస్పె శ్రీహరీ. 

నీ శృృంగారరసము వర్ణ చిన గాంగేయుం డంబవెంబడి నంగలార పవలయు 

పీఠరసం వింత సారింప వై రాటి యుక్క_డే కురుసేనం జెక్కు_వలయు 

కరుణారసం బెత్తి కజంయగయోసిన చాణి పూని ధృష్టద్యుమ్ను6 (బ్రోవవలయు 

రౌద్రరసంబు వర్ణన సేయ బలరాము డా సేనలో: శివాలాడవలయు 

తే గీ నప్ప! యిటు సెప్పు చేర్చుం (బభాకరాఖ్య, కవివరుం డటన్న హేళన గాదు సుండు 
కాల ముకరీతి నున్నది గాకయున్న 6 దిక్కునకు. దిక్క. విడిపించు తెలివి కలదు. 

ఆయా పద్యద్యయమువలన ధారాళుద్ధి మాత్ఫమే ౩ కాదు పోయె పోకడకూడా తెలియగలదు. 

నీసగీతిలో నున్న 

ప్రభాకరశ బ్ల ము 

నందు ((పభాం కరోతి అనిగాని (పభాయ్యా ఆకర అని వ్యాఖ్యాతలు (వాయలేదు) స్వరయతి 

చింత్యము. మటీన్నీ నవరసములలో: నుండురసము, 

కరుణరసము 

గాని కరుణా (కృపారసము గాదు. ఇవి కవి పండితుడు (గురుశుళూపాపూర్య్ణకంగా చదువుకున్న 
వాండు) కాండన్న౦తవజ కే బోధించునుగాని కవితాస్యారస్యానికి ఛంజకాలు కావు, నేను ప్రభా 

కరరాయణ్ణి | శ్రీనాథుం, డనడం కవిత్వప్పోలికను బట్టియ్య వే పాండిత్యాన్ని పట్టి కాదు. ప్రాకృతం 
వాయందలంయకొన్నది శ్రీరామక విగారినిగూర్చి. ఫర్రికి సంస్కృ తాంధములయందు మంచి 

పాండిత్యం కలదు. గురువులు నిమి _తృమాత్రంగా కొంద జున్నను (శ్రీ రామపండితుని 

పాండిత్యం 

“పివేదిశే పొ _క్షనజన్నవిద్యాః 9 అను కాళిదాసో క్తికి కి పృథమలక్యుంగా 'వేర్కోందగి. వుంటుంది. 
ఈయన, 

(7) రగ 



శ్రీ అయ్యంకి చేంక టరమణయ్యగారి సన్మాన సంచిక 

జిల్లాకో రువ కీలు 

గా పని చేసిన లౌెకిక ప్రజ్ఞాధురంధరుండుకడా! ఆ యో ప్రజ్ఞ కూడా నేంటి వర్ళ్ళవలె గురుళుభూవ. 

చేసి అర్జించినది కాదు. సుళువుగా సంపాదించుకున్న చే, ఇట్టి పండితులు యేకాలముందున్నూ 
కొందటు వుండడంవల్ల నే అనుకుంటాను పాణిని 

తదధీతే తద్వేద 
అని రెండువిధములుగా అధికారసూ తాన్ని వికల్సించవలసి వచ్చింది. సాయం తల్లకి)ందుగా చది 
వినవారి కవితలు శబ్లదో హభూయిస్ట్థాలుగా,నుండడమూ నే నెటుగుదును. శా న్ర్రమంశు యేమిటో 
యెజులనివారి కవిత్వాలు నిర్దస్టాలుగా లేదా నిర్జుష్ట పాయాలుగా వుండడమూ నే నెజబుంగుదును, 
ఈ విషయంలో నా బాల్యం మొదలుకొని యిప్పటిడాంకా వున్న (7కి వత్సరాలు పి స్తుతం నా 
వయస్సు) నా అనుభవాన్ని వాయనలసి వస్తే చాలా పెరుగుతుంది కనక ఆజోలి పెట్టుకొ నేది 
లేదు. కొందటు శ్వా న్రగంథాలవేర్లుకూడా కనీవినీ యొజులకుండానే శాస్త్రం చదివినట్టు నటి 
స్తారు. పరినిగూర్చికూడా యిక్కడ (వాసేది లేదు. కవికి ముఖ్యంగా వుండతగ్గది లత్ష్యుజ్ఞానం. ఇది 
చేని లక్షుణజ్ఞానం యెందుకూ పనికిరాదు. (ఏత యగుణగాదె? లశ్షణ వివేకము- చమూ.) లత్ష్యుజ్ఞాన మే 

' వుండి లక్షుణజ్ఞానం కొంచెంకూడా లేకపోయే సక్షంలో- 

శర్వాణి 

వుందిగడా అని శంకరాణి శివాని లేదా శకాణి అని కూడా ప్రయోగించడం సంభవి స్తే సంభ 
వించనివ్యండి. అంతమాతంతో రచన జీవం కలదే అయితే వచ్చే హాని లేశమూూ - వురిడదు. కాళి 
దాసు శా స్తృజ్ఞణా! కాడా? అతని ప్రయోగం 

అవెహి 
అనేది ఆశే పించడిందా, లేదా? క విత్యాని క్యా.వలసింది రసం, అది వుంజకే యతిపాాసలలోం 
గాని యితరవిషయాలలోలూని యత్కించితు లోపం వున్నా చెడేది లేదు, కనకనేంా- 

మ. యతియుక౯ (బాసయుం గూర్పుమాతిం ౫వియే? ఆ మా।త్రపుంబజ్జ యా 
శీ తి యంబహ్మల కుండ డెందతీకి (శీరతం-చూ) 

అనవలసి వచ్చింది. వట్టి యతిప్రాసలుగాని గణాలుగాని మెంత "బాగా గుదిగూరి నా (ప్రయోజనం 
లేదని తెలుసుకోవడం అత్యవసరం. “సాధ్యోహి రసో యథాతథం కవిభి.” (శ్రీరామకవిగారు వెళ్లి 
వెట్టి కుశ్ళంక లు చేసేవారిని యెమున్నా రో? చూడండి. 

ర్ నం గ ఇక ద దగర చ ర నం! క Me ween, శబరత్నాక రస్థములై న పదములే పదములంచును సాం బలుకుచుండు 

తేన, వళులం (బెసంబులను గ టి వార మేము, యప్పకవి యొప్పండని చాల 'జెప్పికొండు) 
అర్థసందర్భము 'లెజుంగ 'కాడికొండు9, నలుసు లకు కవులకు దండంబు లిడుదు. 

(శ్రీరాములుగారి. జీవితకాలంలో శబర త్నాకరాన్ని దగ్గణ పెట్టుకొని అందులో లేని పదాన్ని 
(యు ౧ 6 ౬ 

a0 



శీ దాసు శ్రీరామ నుహాకవి 

'యేకవివతంసుండేనా వాడుకుంశే ఆశ్షే వించడమే వుండే దనుకుంటాను. అదిన్నీ శోచ్యమే. కాని ఇటీ 

వలిసంగతి మటీ అధద్ధాన్న మై పోయింది. శబ్బరత్నా కరంలో| విస్పష్టంగా “వాాయంబడివున్న పదాలు 

కూడా శ్రద్దగా చూచే వోపిక లేక (నిస్పారా పృథిపీ) ఆశ్షేవించడం బయలు దెిజిందిాలాోనడునె త్తి 

పగులలా నడిచి పాళశుపతంబు ' అన్నచోట శెండుతప్పులు నిరూవీంచడం యెందుకు వచ్చిందంటారు? 

పే కారణం చేతనే కడా? 
“నడినె త్తి _ నడునె త్తి" 

అనే రూపద (యమున్నూ సాధువే (శ. ఈ చూ). ఇత అడిచి అనేది అడి అని 

వుండవలసి వుంటుందని  దిధ్దుబటును వుపచేశించడానికి కొంత వ్యాక రించాలి. సాంబనూ ర్తి 

శిరస్సును అర్జునుడు అడిచినా౭డు (తాడించినాండు) గాని అడంచ (అణ = అణలగొట్టు 

లేదు. కనక ఆయీ దిద్దుబాటు శోచ్యం. యింకా యిలాటి వుదాహరణాలు (నిఘంటుకూడా సరిగా 

చూడకుండా చేసే ఆశ్లేపణలకు) వున్నాయి. వి స్టరఖీతిచే స్పృశించి విడిచాను. శబరత్నాకరం 

దిక్భాత్సంగా “తెలుగుపు సకాలలో వుండే శాలను చూపిస్తుంది. అంతేకాని కర్నం చాలక 

దానిలో వుదాహారించకపో తే ఆ శబ్దం అసలు (పంచాంగంలో లేకపో తే-చూ. ) ప్రపంచకంలోనే 

లేదనుకోవడం కన్న శోచ్యస్థితి వుంటుందా! పోస్ అందుకూ వొప్పుకుందామంశే అదికూడా బాగా 

చూడడానికి నోచుకోకపో తే గతేమిటి శాంతం పాపం! (శ్రీ రామకవిగారికి శబ్బ రత్నాకర మాత) 

పిజ్ఞాధురంధరుల బాధ కొంత పా _ప్పించినట్లు పైని వుడాహరించిన సీసపాదంవల్ల మనం ెల్పు 

కున్నాం. ఇంక యతిపాసలలో గట్టివార నునుకానేవారినిగూర్చి (శ్ర రామపండితులు నొక్కా 

వ్యాసిన కారణం యులాటిదో విచారెద్దాం, చదరంగం బాగా ఆడడం కష్ట్రంగాని ఆటకు సంబం 

ధించిన నడకలు నేర్చుకోవడానికి అయిదు నిమిపొలకంకు యెక్కువ టయిము పట్టదు, ఆలాగే 

గురు లఘు భేదమున్నూూ గణాలున్నూ "తెలుసుకోవడానికిన్నీ యెంతో కాలం పట్రదు, ఏదోవిధంగా 

రచనకూడా సాగంచడమూ అంత చిక్కులోది కాదు. కాని ఆరచన రసజ్ఞలోకాన్ని అలరించి- 

“లోకుల రసనలె యాకులుగా” 

నుండతగినది కావడం. మాత్రం దృశ్యాదృశ్యం. నాకు యా శ్రీ రామకవిగారి పద్యాలు 

జూలో భాగం నోటికి వస్తాయి. విద్యార్థిదశనా(డు ఏరిని తజుచు సందర్శించడం (యలూరులో,) 

వుండేది, అప్పటికి మేమూ కవులుగా వుండేవాళ్ళం. మా పద్యాలు శ్రీ/రాములుగారికి ఏనిపించడం 

వుండేది, వారు మాకూ వినిపించేవారు. మావి వారికి కంఠ త వచ్చినట్లు లేదు. కాని వారివి మాకు 

కంఠతేః వచ్చేవి. దీనికి కారణం రసత్వనీరస త్వాలే అని మే మనుకొనేవాన్లం. అప్పటికి ఫీ రాములు _ 

గారు 42 సంవత్సరముల నయస్సువ్నారె యున్నారు, మేము (తి. వెం.) పుట్టివున్నాము. కాని 

విద్యార్థులం. ఏరిని దర్శించేనాంటికి సుమారు పణ్జానిమిబేళ్ళ వయస్సులో వున్నాం. వారో కొమార 

వయస్సు (42 సం:.)లో వున్నారు. కవిత్వంకూడా వారిది కామారవయస్సులోనే వుంటుందని చెప్ప. 

నక్క లేదు. న్లూకవిత్వమో వయస్సుకు తగ్గట్టుగా నె 

An 



(శ్రీ ఆయ్యంకి వేంకటకమణయ్యగారి నన్మాన సంచిక 

వారికి నచ్చక పోయినా తప్పు లేదు గాని వారి బేవఛాగవతములో చా రుదాహరించిన పద్యాన్ని 
బట్టి చూస్తే మేం పొరయుడ్డట్టు యిటీవల తోచింది 

“ఆత్మన్యపిత్యయ౦చేత ౪” 
భవతు. మేము కవిత్యానికి ఆరంభదశలో వుండేనాంటికే శ్రీ రామకవిగారు పౌిఢకవులుగా ఉన్నా 
రన్నది నిర్వివాదము- వారి తెలు (గునాడు 

ఆ కామార వయస్సులో రచించినదే. అడి అచ్చుపడక పూర్వమే వారి ముఖతః మేము విన్నాం, 
ధారణ పట్టినాం. ఇప్పటికీ ఆధారణ పోచేలేదు : 

ఉ.. లేవరు లెండు లెండనిన లేచినవారయినం దటాలునకా 
బోవరు పొండుపొండనినం బోదుము పోదుము (తోయకుం డటం 

"చీవరు సందు చేస్తు నలయింతురు పెండిలిలో సదస్యసం 

భావన వేళ. జూడవలె బాపనసాముల సాము లన్ని యుకా. 

ఈ పద్యంలో వర్జ్యం సదస్యసంభావననాంటి గ్రూవ్మాణులు- శారచాబిల్లు రాకపూర్వమే అయి తే 
దీన్ని వ్యాఖ్యానించ నక్క. కేదు గాని యిపుడు దిన్ని వ్యాఖ్యాని స్తేనే కాని ఇబాలావుందికీ 

తెలియదు. (శ్రీ రామకోవిగారికి- ఇలిచుమించు 

“అష్టపు(తబహుధనమ స్తు" 

అన ఛాగ్యం పట్టినది. ఆ కొమాళ్ల్ల పెళ్లిళ్ల సదస్యంలో అనుభూతమైన విషయాన్ని యీపద్యంలో 
చకంగా చితించారు. కవిగారు; నిజమెనకని 'దేనిమాంద పడితే దానిమాందనే రచన సాంగి 
సాడు లోకాన్ని మెప్పిసాండు. ఇతరుండో --లుట్ట రచనానామక్థ §ం కలిగి వుండడు. -జేనిమాందపడి తే 

దానిమోంద రచించే చేర్పు గల కవులు చాలా అరుదుగా వుంటారు. (శ్రీ రామకవిగారు వారిలో 
అగ్రగణ్యులు. ఏది తెలుగునాడు (శ్రీనాథుని పథ్నాటకాన్ని న పకి తెస్తూ వుంటుంది- అట్లని 

దానికే యిది" అనుకరణం గాదు. అది ఛారాకోది కలదే అయినా పాకం సభ వంగా వుండదు. 

వానిలో వున్న పద్యాలన్నీ శీనాథునివి "కావు, కోన్ని ("గదయ గంగివగై రాలకు సంబంధించినవి 
మూండు) తురగా రావుకవిగారివి. దీనితవీవీలు 'తెల్పడానికి. వేజే వ్యాసం (వాయాలి. ఇశపక తం. 
ఈవిషయం, అంకే సభ్యం కాదన్నది చానిమోాండ వచ్చిన శేసునుబట్టియే పోజ్ఞ లోకానికి స్పష్టం. 
(శిరాములుగారి పాకం సభ్యం. ఒక్క-అశురంకూడా  నిషేధించతేగ్గది' దీనిలో లేదు. మెండు 
కనులు సదస్యాలు (వేయక పోయినా) చూచి వుండరు వొకేనా యిట్టిపద్యాన్ని (వాయలలిగి 
నారా దీన్ని బస్స నేను ఈయన్ని ™ 

అపర శ్రీ) నాధుడు 

గా ఛావిన్తాను. అయితే (శ్రీనాథునిమాదిరిగా బుణగ _స్తత్యం లోనై.నధర్మాలు ఈయనకు 
కెవంటారా? వాట్లపల్త (శ్రీనాథునితో పోలిక వస్తుంజా? మనకో కావలసింది దేన్ని పడితే దాన్ని 
“పుంగి వా కొమ RG: = ఆమెకి దంతుండు అషందొడలయాో అన్ని మాడిరలోౌ వుంటుండి. ఈ కవిత్వం 

ఎత్తు 



శీ9' దాను శ్రీరామ మహాకవీ 

పర్జ్వంగా పేట్టుకొని రచన సాగించి దానిచేత లోకాన్ని మెప్పించడం, శ్రీనాధునికి అలాటి శక్తి 

వున్నట్టు ఆయన (పల్నా టిసీమవగై రా) పద్యాలు సాత్యుం యిస్తాయి. మళ్లా అలాటివద్యాలు 

శ్రీరాములుగారి 'తెలుంగునాడులో కుప్పతిప్పలుగా వున్నాయి. వ్రుచాహరించవలసి వస్తే పుస్తక 

మంతా వనుడాహారించాలి. కావలసినవారు చూచుకోండి ; 

(1) “నీ. మెలివెట్టి నిలిపిన మాసాలప్పై గొప్ప నిమ్మకాయలు రెండు నిలుపవచ్చు. . 

బళిర యనవచ్చు లౌకిక బాహ్నణులను. 

(2) ఉ. నమ్మిన నమ్ముకున్న నది నా వశమా? 

(కి) శా. ఆస్పే చూస్సివపే. వొపే. చెముడపే. అస్టాగపే. యేమిసే. 

(4) చ. విడువకురా? ఉతోతల్రహవే నమ రా? అది దుడ్తురా? ముణాఃొడక 

(5) చ వసుధ నిరూగివాలిక” 

ఇత్యాదులు. ఇంత జాతీయంగా కవిత్వం చవ్పే కవి వూసవుకాలికులలో నే కాదు--ఇతరులకాలంలో 

కూడా వమృుగ్యుండె అనుకుంటాను. అయి తే సదస్యప్పద్యంలో “యోావరు సందు” అనే వ ప్రయోగం 

సాధు వేనా అని రంథానే స్వెషులు పిశ్నిస్తా రనుకుంటాను వాద మెందుకు అసాధువే ౪ కానివ్వండి 

అంతమాతి)ంచేత పోయెచేమిటి? ఈ తెలుంసభాపకు వొకతోనా తెన్నూ లేదు యెవరికి తోచి 

నట్లు వారు ప ప్రయోగిస్తూ వచ్చారు. తప్పున్నది తప్పు కాకా పోవచ్చు, తప్పు కా దన్నది తపూ పూ 

శావచ్చు. పండిత కవివతంసులై న దాసుమహోకవికి యింత మాత్ఫ్రనుూూ తలియదా? తేలిసివ్రండం 

బళ్ల డేపీభాగవత వీరికలో యీ క్రిందివిధంగా వ్యాసివున్నారు. 

“ఇప్పటికి వులలో. గొందటు ఏకె కమతావలంబులును బవుగింథదక్టలు కానివారును,..... 

...తమ పాఏణ్యంబు పలువురు కొనియాడుదురో యని యడియాసం జిక్కి యాశ్షేపీంప దొరం 

కొనువారు కలరు కావున వారల కందు నామార్లం పెట్టిది యని చెప్పి నాజోలీకి వచ్చుట 'శ్నేవముము 

కాదని తొలంగించుకొనుట యు కం బని యొంచితిని, 

శ్రీరామకవిగారు పై విధంగా పండితంనున్యుల బారినుండి శ తప్పుకోం దలంచిరికాని అంతమాతించేత 

కుశ్శంకల వాధ తప్పుతుం దనుకోవడానికి అవకాశం కదు. ఆయీప్యక రణంలో లాక్ష.ణకసమయాలు 

ఫీ రామకవిగారు బోలెండువా సియున్నారు. ' వాటివలన ఆయనపాండిత్య మెట్టిదో విజ్ఞులు తెలిసి 

కొందురు. (అవి ేఏ భాగవతంలో మొట్టమొదట వుదాహరించి వున్నారు) చక్కనిపాండిత్య 

మంటూ వొకటి వుంయే వెట్లి వెట్టి ఆశ ప ణలకు దిగ రనిస్నీ, ఆట్టిశేంకలక దిగడమే పాండిత్య చ దారి 

దానికి కారణమనిన్ని కపగారీ ర తాత పర్వం. (శీరామకవిగారు యూూవిషయంలో వ్యాసిన న యంశము 

లన్నీ యు _క్తియు క్షములున్నూ ఒహామహోకి విసమ ాకేములున్నూ అని నెను వి విశ్వనిన్తున్నాను. ఒక్కొ. 

43 



శీ) ఆయ్యంకీ వేంకట రమణయ్యగా రీ సన్మాన నంచీక్ 

చోటమాతం నేను వా్రాయందగ్గ ది కొంచెం నుంది. ముందుగా పారు వాసినమాట లుజాహరించి 

నా వాక్యాలు తరవాత వ్యాస్తాను- " 

చ. మహోదరమున నుగిమెైన వికృతాకృతి. 
ఉదరపదమున శెండుపదములు లేవు, గురుబాలపిబోేధిక మూడుండు, 

ఈ వాక్యములు లీ/రామకవిగా శెసందర్భంలో వ్యాశారంకే - అఖండయతి భారతకవులకు కూడా 

సమ క మే అని తెల్పడానికి వాశారు. ఉత్ +. అర అని విజిగితే తప్ప యీ స్థలంలో (పాదియతి 

అనడానికి అవకాశం వుండదని పంతులుగారి అభిప్రాయం. గురుబాల ప్రబోధిక (అమర వ్యాఖ్యానా 

లలో యిది వొకటి. మన చేశంలో బాగా దీనిశే వ్యాప్తి) వారికి అనుకూలంగానే వున్నది. కనక 

. “వికృతాక్కతి” 

అనె పదంలో వున్న తా అనేది దవర్ణమునకు యతి ఇెల్లవలసి వుంకే యేవిధమైన అవాంతరాలు 
లెని అఖండయతిని వొప్పుకుంశునే గాని ఛారతపి)' యోగం సంరశ్షీంపండ దని పంతులుగారి 

అభిపాయం, నేనుకూడా కొంతకాలం యిట్టి అభిప్రాయాన్నే పొంది వుండేవాళ్లి. వూ పాండ వొళ్వ 
మేధంలో యేలా దొర్లిందోగాని వొకవోట 

మ. దురో, డరమా:! నీదగుపే రెజింగియును గట్టాః మోసపోతింజుమీ. 

అని దొర్లింది. యతి పోయినట్టు అనుమానంకూడా తట్టడం లేనేలేదు. కాని ఉదారపదం ఉభయ 
యతికి పనికి వచ్చి ఉదరపదం పనికి రాకిపోతుందా? అని మాతం వూహ: కలిగింది. గురుబాల 
పీబోధికను పట్టి చూస్తే శ్రీ/రామకవిగారు చెప్పినట్లు 

ఉదరపదం - ఉత్ __అర 
అని రెండు పదాలుగా విజగనిమాట సత్యమే, చేను దీనిలో తప్పక రెండుపడాలు వుండి తీరాతో 
యనిస్నీ - ఉదారపదం యిలాటి శబ్బసంఘటన వల్ల నిష్ఫన్న మయిందో యిదిన్నీ ఆలా నిప్ప 

న్నమై వుండాలనిన్నీ అనుమానించి అమర వ్యాఖ్యానాలు వుజికొన్ని తిరశేశాటప్పటికి- సుధ అనే 
వ్యాఖ్యానంలో నెను అనుకొన్న వ్యుత్స త్తి కనపడింది. ఈ గందరగోళం నాలో చేను పడిందే గాని 
యువరో శంకి స్తే పడిందికాదు. ప్రస్తుతం వకృవ్యాంశం యెమిటంకు? యేబేనా వొక శభ్రాన్ని గూర్చి 
తప్పని గాని వొప్పనిగాని అనవలసివ స్తే యెంతో పరిశీలించి అనాలిగాని చట్టన అనలహాడదనియ్యేవే., 
ఒకరు వొకవిధంగా అభిపొాయపడి కే యింకొకరు యింకోవిధంగా అభిపాాయపడి వ్యాఖ్యానించడం 
వుంటుంది. అట్టి సందర్భంలో మనకు వుభయులున్నూ అనుసరించతగ్గవాశే అని (శ్రామకవి 
గారి తాత్సర్య మైనట్టు లోగడ వుడావారించిన- 

ఎకెకమతావలం౦బులు 

అనేపదం వ్యాఖ్యానిస్తూ వుంది. యెవరుగాని |పాచీనులలో ప్రసిద్ధులు అంగీకరించీనట్టయి'కే అడి 
మనకు వుపాదేయమే అని (వ్రీరామకవిగారినూర్షం స్ఫుటపజచుచున్నది. ఇచ్చుథాత్తువుకు యకారం 
సళ 



శీ దాసు శ్రీరామ మహాకవి 

' వచేరడానిక్కారణం “బలిమి సీయని” అనే నన్న య్యగారిప) యోగం, కొందటు ఇయ్యని అని(పయో 

గించారు (పాసస్తానంలో; _ కొందటు ఇవ్వని -అన్తివాడినవారున్నూ వున్నారు. డాన్ని బట్టి ఈవరు 

సాధువు, (శ్రీ రాములుగారు_ స్యతంతులు. నిరంకుశాః కవయః యతిప్యోనలు లేకుండా రచన 

సాలించుకుంటావునేవారిని గూర్చి కూడా _శ్రీరామకవిగారు కొంత్ర అంగీకారాన్ని సూచించి 

వున్నారు. 

తె, నీ, వారిపద్ధతి మన మేల వదలవలయు, నట్టివే యగుగాక యిం దకరణమునం 

గరణమున. (బత్యవాయముల్ గానరావు, కానం గరణంబె చేకొనం గడు సుఖమ్ము. 

సంస్కృృతకవిత్యమునందులహాడా యతిపాినము లుంచి రచించిన రచన కొంత శ్రీమద్భాగవతాదు 

లలో కనబడుతుంది. కాని అతెలులసలోవలె నిర్బంధం మూత్రం లేదు ఆయీయతిపా9సలు ఆలం 

"కారికులు అధమకవిత్యంగా పరిగణించిన కవిత్వానికి వుండే వికారాలలో వొకభాగంలోకి వసాయి. 

కవిత్యానికి అధమత్యాన్ని ఆపాదించే యీసామగి)కొసం యంతో పాటుపడడం శోచ్యమని 

ఆలంకారిక మర్యాద నెటియగిన పృతిసహృడయు(డున్నూ అంగీకరించేచే కదా? యింకోొకటి యేకవి 

యేనా తనకు వున్న' శక్షిని వినియోగించి తనరచనకు న్ర త్రమత్యాన్ని సంపాదించుకో వడానికి 

పియత్నించడం యు_క్రియుక్తం గాని అధమత్వాన్ని సంపాదించుకోవడానికి యత్నించడం యుక్తి 

యుక్తం కాదు. అయినప్పటికీ ఆంధ్రకవు లందలూ నియతంగా పద్యాలలో పట్టని అలంక రిస్తూ 

న్నారు. వారిఆచారాన్ని మనం యయొలమానాలి? కనక కరణాకరణపత్షములలో క రణపశ్రూన్నే అవలం 

బించడం సుఖమని లెల్చినారు. తేల్చి లేనిపోని శవభీవలు పెట్టుకోక పొచీనకవులు వాడిన యతి 

ఛేడాలన్ని టిసీ అంగీకరించి నేను రచన సాణిస్తాను. మో కిష్టం లేకపో తే. లేకపోవుగాక! నాజోలికి 

మారు రావద్దని యెలుార్సీ చెప్పిన యా వుహాకవిని నేను అభినందిస్తూన్నాను (బుధనేతవిధాన 

వృథా వివాదముల్ సెంచకుండు- చూ.) భారతం మొదలు సువుతీశతకందాంకా రచనలు పరిశీలిస్తే 

మయొుక్కడో వొకచోట పితీకవిన్నీ --- 

రేఫ శకటరేఫలకు 

యతిపాసలలో చుట్టజీకాన్ని కలుపుతూ నె వున్నాండు.అట్టిదానికోసం నేంటికవులు శిఖపట్టగో(తా 

నికి వుపకొమించడంకూడా తెలివితక్కువే అని శ్రీరామకవిగారు తెల్పివున్నారు. కవికి స్వాతంత్ర్యం 

వుండాలి. అది లేనిజే రచన శోభించదు. సహృదయరంజకత్వం చూచుకొవాలి గాని ఆయీ తేన 

మార్గం పాొచీనులు వెళల్లినదా? కాడా? అనుకోకూడదు. యెంతో రచన సాలించి నప్పంటికి 

తుదకు కవికి మిగిలేది యేకొంచెమా వుంటుంది. తక్కినదంతా బుట్టదాఖలు కావలసిందే, అట్లని 

రచన మానకూడదు. తోంఛినదాన్నల్లా వాస్తూనే వుండాలి, అందులో యేదో పనికీవ స్తే పనికి 

వస్తుంది. బుషు లేమన్నారు! 

నో యేష్ట్రవ్యా బహవః; పుతా య ద్యేక్ వి గయాం విజేత్, 

HA 



(శ్రీ ఆయ్యంకి వేంకటరమణ య్యగారి సన్మాన సంచిక 

అన్నారు. వొసిన వాతంతాకూడా లోకరంజకం కాకపోవడనమూ వుంటుంది. ఆపత్షంలో కూడా 

కవి వూరుకోడు, యెదో వాిస్తూనే వుంటాడు 

“పలువురు సత్కవత్య మది పాల్చడకుండినం గొన్ని పు స్తక 

మ్ములు రచియించి. . .సుతులం గాంచక యుండునె? రూపపహానుండు౯” 

శ్రీరామకవిగారు యీ చేపీభాగవతానువాదములో చాలవబుకు పురాణపాకంగానే రచన 

సాగించినా అక్కడక్కడ పిబంధపో ఎకీళ్ళుకూడా వున్నాయి : 

“నీ! క్రస్తూరికలయంవి గమగమల్ వాశిళ్ళం దమ్ముగంబుర పొళ్ళతావి నోళ్ళ. ..... 

తే నీ! ఎఆంగి స్థరియింపం జప్పుళ్ల నెత్తుగుళ్ళ.” 

ఆ యీ నీసమం౮కా ళకారద్యయాం ఎత్యప్రాసంతో నే ముగించంబడినందుకు యీ చెళ్ళపిళ్ళ సంతేసించు 

తున్నా (డు. యింకా యిట్టివి చాలా పర్బంధప్పోకిళ్ళున్నాయి. విజ్ఞులు పరిశీలింతురు గాక! అయితే 

యామాదిరిరచనకూడా కవిత్వానికి ఆవశ్యక మేనా అంటారేమో. “యోలా(ప్రశ్ని ంచేవారు వృద్ధులు, 

తదితరులకోసం ఇదికూడా కొంతవణుకు ఆవశ్యక మే అనక తప్పదు. యీయన యెంతటి అకుభాశా 

కవియో తెలిసికొనుటకు యూ గంథం అయిదుమాసాలలో ముగించుటయే చాలును. ఆకుభారా 

కవులు నేడున్నూ పూర్వమున్నూ, పలువు రున్నప్పటికి యింతటి మహాగంథమును తటే దేకదీక్షుతో 
యి౩తటి స్పల్స కాలంలో ముగించినవారు లేరనియె చెప్పవచ్చును. శిఘిరచన కవిత్యానికి కలి 

గించే విశేష మేమా లేకున్నను ఆశ్చర్యాన్ని కలిగింపక పోదు. ఇంత శ్రీఘ్ళకాలంలో రచించ. 

బడ్డ బే అయినా యో కవిత్వం ఆలోచించి రచించిన్మ్టు యున్నదని చెప్పుటకు సంశయింప నక్కొ-ణి 

శేదు. ఆకుగా రచించే శ కి వొకటి వుండాలిగాని అదంటూ లభి స్టే యితరులు ఆలోచించి రచి స్తే 

మెలా వుంటుందో రచన "ఆశుకవులు త్వరలో రచించినా ఆలాగే వుంటుంది. (చ। ఇతరకవుల్ 

ప్రయాసపడి. . .చక్కంగనుండు నసంశయమ్ముగన్॥! నానారాజు లేదా శతావధానసారం చూ.) 

ఈకాలంలోకూడా మంచిరసవంతమైన కవిత్వం చెప్పగల వారున్నారని మనం గర్వించడానికి శ్రీరామ 
కవిగారి రచన వాలా సహాయం చే స్తుంది. ఇప్పుడు కూడ మంచి రసవంతమైన కవిత్యం చెప్పే వారిని 

వొకరిని నేను నిన్నమొన్న బెజవాడలో సందర్శించి యున్నాను. ఆయన శ్రీయుతులు కీ. శే. 
అక్కిరాజు ఉవూకాంతకవిశేఖరులకు పె త్తండి కుమారుడు వేరు చంద్భోమాళి. పీరిపద్యం నము 

ఏని ధారణ పట్టింది: యిక్కడ వుదావారిస్తాను! 

ఉ. తిన్నది జీర్ణ మాను బలుదిక్కు.ల కేల బనేమి? కూటికా? 

యున్నది; “పండి పెట్టం గలయోవిక యున్నది భార్య; కింకం జే 

లున్నవి తోట దొడ్డి పసు లున్నవి; అన్నిటికన్న మిన్నగా; 
నున్నవి నీ పదాంబుజము 'లోడకు” మంచు మహే పాంద9వందితా! 

భగవంతు. డనుగహించి యిసే న్నే యిలాటి కవిత్వంతో చేన్ని వ్యాసినా అది లోకంలో చిరసా 

వక 



డీ దాసు (శ్రీరామ మహాకవి 

యిగా వుంటుంది, కాసుల పురుషోత్తమకవి రచించిన లీ కాకుళాంధి బేవళతకమూ మానస 

బోధ శతకనూూా చూడండి. యింకో కవి (సమయానికి చేరు బాగా జ్ఞాపకం .వచ్చిందికాదు.) గోకుల 

పాటి కరార్శకవి అనుకుంటాను. ఈయన రచించిన సింహాది” నారసింవహాశత కమా మృత్యుంజయ 

విలాసమూ చూడండి! వాట్లకి అవే సాటి! వీట్టముందు నిలిచే కవిత్యం నూటనాట మెక్క_డో గాని 
వుండదు. యిట్టధార కాని పద్ధతిని యెన్ని వ్యాకరణాలు యెన్ని తర్కాలు యెన్ని మీోమాంసనలు 
చదువుకొని కవిత్వం చెప్పినా అది. తద్దినపుమంతేంలా వుంటుంది. దాన్ని మనం కొంత లంచమిచ్చి 
చదవవలసిందని పా్రర్టించినా చదివేవా రుండరు, పూర్వకాలంలో నె తే అట్టి కవిత్యాలు పెకి 

రావడానికి అవకాశం లేక తాటాకులలోనే పడి వుండి అంతరించేవి, 

చ. మునుపు మహాకపీందు9లు సమున్నతరీతి రచించు కబ్బముల్ 
"వినుతికి నెక్కెలాని యవివేకుల కూశలు తాటియాకులం 

దునె నళియించె. (శతావధాన సారం-చూ) 

యిప్పుడు అచ్చువేయడం మట్టుకు జరుగుతూ వుంది కాని పర్యవసానం డిటోగానే జరుగుతూ వుంది. 
యిప్పుడు చేను వుడాహరించిన చంద్రమౌళి కవిగారి పద్యంవంటి పద్యాలు (శీరామకవిగారి తెలుంగు 
నాడునిండా వున్నాయి. 

“సుకవితా యద్య స్పి రాజ్యేన కిమ్” 

అనే'ఛ ర ఎ్రనౌరి వాక్యంకూడా పి కవిత్వానికి సమన్యయించేది కాదన్న రహస్యం అందులో 

వున్న “సు” అనే విశోవణంవల్ల స్పష్టంగా తెలుస్తూనే వుంది. కనక వి స్తరించేది లేదు. ఈ 'దేపి 
భాగవతానికి శ్లీ/రామకవిగారు బోసిన కృత్యాదిరచన కొత్త పోకడగా నున్నది. అంద్భ్య్యు 
బాలా విజశేపా లున్నాయి. అందులో వారి పూర్వనివాస మగు 

అబ్లూరును గూర్చి 

వాసిన సీసపద్యాలకు వెల చెప్పవలసి వస్తే అక్షరలక్షులకన్నా మించుతుంది. ఆ ఘట్టంలోనే వున్న 

గద్యలుకూడా ఆరీతిగాచే వున్నవి. చదువరులు శ్రద్ధగా పరికింతురుగాక. వంశవర్షనలో తీలిడండు” 
లనుగూర్చి రచించిన స్యభావో కి నీసం చదివి తీరవలసిందే! 

సీ! కన్నయ్య పండింపం గామమ్ము వండింప లేచిన వి_స్తళ్లు లెక్క లేదు .... 

లేన్! ...అట్లినాత ల్లిదండు)ల నాత్మం దలంతు. 
॥ లు on 

ఆపుణ్యదంపతుల కిట్టి మహానుభానుం డుదయించుట యు క్షమే. యీ శ్రీ రామకవిగారుకూడా 
పూర్వులపోలికిగానే గార్హ్హ స్ట న్రమును జరుపుకున్నారు, యీాయనకొమాళ్ళలో సారాయణరానుగారు 

ద్వితీయులు. ఈయన ఆం్యభావలో కృషీచేసినవాశే గాని తండొగారివల కవిఆ" వ్యాసంగంకూడా 
చేసి కొన్ని పొత్తములు రచించినవారని నే నెణుంసదును, _ ఈయన కొవరులలో మాతిమే 

(8) “MB 



శ) అయ్యంకి వేంకటరమణయ్యగారి సన్మాన సంచిక 

కాదు-కవిత తసంతానమునందులహూడా (ప్రవేశించి యామవమపహాకవికి యిహానందాన్ని. సెంపొం 

దించింది. క విత్యంలో కొడుకు లందతికీ ప్ర వేశం "లేకపోయినా విద్యావిషయంలో అండటూా. (పాజ్జులే, 
పరిసంళానంలో విద్యావిషయములో ' కొంత తగ్గుగా ఇెప్పందగ్గవారు 'జ్యేష్టఫుతు)లు: కేశవరావు 
గాన్కే కాని పృ యోజకత్వంలోమాతిం కేశవరావుగారు--- 

“పుత్రా దిచ్చే తృరాజయమ్” 

అనే మహాగారవాన్ని తండ్రిగారికి కట్లంచినారని లోక 'మెజిగినవిషయమే. ఇది విషయాంతరం, 
మనం ప్ర స్తుతం ముఖ్యంగా. ముచ్చటించుకోతగ్గది కవిత్యంకదా? నే నింతకు ముం దుడాహరించిన 
నీసపాదంలో-ా 

“లే చిన వి న్టళ్ల లెక్క లేడు 
అజం గలా 

అనే వాక్యాన్ని కొంచెం విమర్శించి చూపుతాను' యీస్లలంలో రసజ్ఞ త్యం లేనివారు చేసే శంకలు 
యోీావిధంగా నవుంటాయి--వి స్తు లేవడ మేమిటి? వి  స్తరిలోనిండుగా పదార్గం వుంటే ని స్తరి "లేవదు 
కదా? కనక చారి అన్న దానం(అరాకలిగా సెన్టుదని ధ్వనిస్తూ వుంది వర్ణ సీయం కాదని వొకశశంక, 
యింతే కాదు విస్తరి అచేతనం-కేనక లేవడం తటస్లిరిచదని యింకొక శంక; వి సళ్లు లెక్కలేదు 
అనేచోట క్రియాకారకాన యం యేలా౫! వి _స్తళ్లు బహువచనం కనుక క్రి)ియాపదం బహువచనం 
లోనే (లేను) వుండాలి అని మజోశంక, యీలాటిశంకలు చేసేవారిని గూరీ న్ (నీనాథ్ధుండు చక్కలా 
వ్యాఖ్యానించి వున్నాండులా- 

శా. హంనీయానకు.. పృధ్యంసాభావము పాగభావ మనుచు౯ దర్కింతు ెక్కాలము౯. మా) 
ఆయనకంకు అధికంగా వారిని మనం గారవించజాలం. కనక ఆ మపహ+కవిక్షి నమోావాకాలు సమ 
ర్పించి ప్రకృత ముపకిమింతముగాక, అయితే (శ్రీనాథుండు వర్శించినవర్ణన శువ్క_తార్కికులకు 
సంబంధించినది, వారికి క వితాస్యారస్యం శేలియకపోవచ్చును గాని శాతంలో (ప & లేక పోలేదు. 
వారు సూతోలను వ్యాఖ్యానించి నట్టు కవిత్వాన్ని వ్యాఖ్యానించడానికి నుపకమి స్తే లోకజ్ఞానం 
లేని వారి పాండిత్యాన్ని చూచి శ్రీనాథుడు పై విధంగా మందలించా(డు.యిప్పుడు శంకించే శంకలు 
.₹ త్రుపోజ్ఞ నున్నపీ కాను. కవిత్వానుభవం (ఏదోరచన సాంగించినంతలో అనుభవం వున్నట్టు కాదు) 
వున్నవీ కావు. న న్నడిగిలే పై మాదిరి శంకలు చేసేవారికి మాత్రమే కవిత్వరసజ్ఞ త్వం లేదని చెప్పీ 
వూరుఫొనేద "లేదు, | > 

“దశపూర్వేషాం దశా పరేషామ్ 
అని చెపుతాను. “లేభ్యో మహద్భో్య నమః”. (శ్రీశామకవిగారు' సంస్కృతంలోకూడా నిశితమైన 
సాహిత్యం కలవారే ఐనను కవిత్యాన్ని తత్సమపదభూయిష్టంగా నడివించక తజుచు తెలులస 
'పదాలతోనూ తత్తుల్యంగా వుండే తత్సమపదాలతోనూ నడివి వున్నారు. (ఆ॥ వె తెలుణబేల యన్న టేశంబు తేలుగు చరా.) కొంచెం మచ్చుచూపు కాను, | 
ధా 



శ్రీ దాసు శ్రీరామ మహాకవి 

&॥ తాశీనతాతునం బడి.వితాకున బండ్లికిలించి రక్కనుల్ 

మూకలు మూంశలై పజువ ముట్టి నఖకికణాళి గ గీరినకా 

వాంకలు గట్టి చెత్తురులు వాణి యా! ముజొ?” యంచు వేదనా 

గకలు 'వెట్ట నాళ్ళుం బరికించ్ - వడె౯ దనుజెంది)6 డుగ్కుండై.. (పంచమన గాంధము) 

సంస్కృతీ పదజటిలంగా నుండే. రచనకూడా కొంచెం చూవిలేనే కాని చదువరులకు తృప్హి కలుగదు- 

న్స్ గరుదంచదురువురుద్గతపటాపటపటాపటుతాపతిత పాదపవ)జంబు 
శ న్ | శు. స * 

తే॥ | ...పోవణంబగు “తార ర్భ్టనిభూవణంబు, 

(సంస్కృతంబు పచరించినపట్టున భారతీవధూటీ. .. ...చూ) దీన్ని నేను వెదికివెదికి వుదాహరించ 
లేదు. యక్కడ పడితే అక్కడ యిట్టి సంస్కృతేవదజటిలాలూ దొరుకుతాయి. అట్టి తెలుయ 

పదాలవీ దొరుకుతాయి. మొరుమూలపదాలు యేరీ కరార్చడం 'కొందణు కవులకు “పరిపాటి 

కొొందటు ఆలా కాక సమయానికి స్తు స్ఫురించిన సదాలతోనే రచన సాలిసారు. నాకు ఆలాటి రచనే 

హృదయంగనుంగా కనపడుతుంది. మోటుమూల పదాలు యీరియీరి కూరి న రచనను గూర్చి మొల్ల- 

“మూంక చెవిటివారి.ముచ్చ టదియ” 
అనేసింది. కవి తన భావాన్ని యెంత సులభశైలిలో వివరిస్తే అంత న్లాఘ్యుడు. శ్రీ/రాముకవిగారు 

బాలా-చోట్ల మూలాన్ని అతి క్ర మించి కోంత స్వంతంగా రచిస్తూ వచ్చారుః 

తే గీ. నిప్పు డా జొన్న చొప్పయు సీరపతియు గడ్డి యముయ తవుడు పెద్దగాలి చిట్టు 

సూర్వచందు9లు గుగ్గిళ్ళు చూడ నాకు, ననులిచేయన! గడియల 'నమరపతీని. 

బహుశః మై పద్యంలో వున్న ముటరు మూలంలో లేదనే నాకు జ్ఞాపకం. మహిపాసురుడు కదా? 

వాడు వానికి భ త్యుమైన పదార్థాలుగా శత్రువులను వాడు వక్కాణించుట మూలంల్లో లేక 

పోయినా అనువాదకులు గ (9హించుటలో త ప్పేషిం?== - 

a] అవసరపఠితా వాణీ సజగణరహితాబఒవి శోభతే. - 

కచా?' దిజ్నాతం. ముదాహారించితిని... ఇట్టి న్వకపోలకల్పనలు (పతీ స్కంధమునందూ వున్నవి, 

వష్టస్క_ంభంలో మోహయాులు ' సురోహొ తలను ధనలోభంచేత వీడించినఘుట్టం యావత్తూ కవి- 

గాది స్వకపోలకల్పితమే. పోత రాజుగారు i కృభ్లంని బాల్యచేష్టలు వర్జి ంచినశ్లే ఈ ఘట్టంలో. 

శ్రీరాములుగారు _ కల్పించినారు. ప్రక్యతం యింకొక పద్యం వుదావారిస్తాను. 

“ఆ వె, -చేలిదండ మేమి చేయు సీపట్టున, నెక్కి-నట్టి దున్న చచటం దోలం 

గాజుదున్న లిన్ని కడలెల్లం గ్రమ్మిన చొంటగలనె యంచు ధర్ము( డేజ్చె 

న 



ట్రీ అయ్యంకి వేంకటరమణయ్యగారి సన్మాన సంచీక 

యో పద్యంలో వున్న మేటరుకూడా మూలంలో వున్నట్టు నాకు జ్ఞాపకం లేదు. మా తెలిగింపు 

యిప్పటికి దాదాపు యేశాయెళ్ళనాంటిది, మళ్లా సంస్కృ తాన్ని మా స్తెనేకాని యేమాటా రూఢిగా 

చెప్పలేను. కాని తజచుగా స్వక పోలక్షల్పీ తాలు వుండడంవల్ల యిదికూడా ఆలాటిదే అనుకు 

న్నాను, చదువరులు పరిశ్లీలింతురుగాక. యీ మహిషాసుర యుద్ధ ఘట్టంలో యింకా యీలాటివి 

చాలా వున్నాయి. వీట్లని మూలాతిక్సమణంగా సహృదయు. జెవ్వడూ 'భావించండు. 

“ఉ] ఒక్క మెడా సమానముగ నొఫ్కోకచోట విశేషరీతిగా 

నొక్కెడం దగ్గుగా మజీయు నొశ్కడ వేజోకరీతి దోపలాం 

జక్కంగం జేసి రెల్ల కవిసత్తములు.” (శ్రీనివాస విలాసం'చూ.) 

యీయన కవిత్వంలో వున్న విశేపాలు చాలా వోయవలసినవున్నా వార్థక్యదోవం చేత యేర్పడ్డ 

శక్రిలోపం అడ్డు తగిలింది. ఈయన సాక్షాత్తూ శ్రీనాథుని అవతారమే అంకే పీకి చెప్పేనా 

రుండరని నా విశ్వాసం. శ్రీనాథుని కంశేకూడా యీయన జీవితం మిక్కిలి ధన్యం. కవిగృహస్థులలో 

నట్టి యదృష్ట్రాలు పట్టినవారు మృగ్యులని కాని, అసలే లేరనికాని నిస్సంశయంగా చెప్పవచ్చు. ఇతర 

కవులతో కంటే నాకు యిమ్మహాకవితో చుట్టరికం కొంత సన్నిహితం. చేపీభాగవతాం్రీకరణ కవు 

లలో నేనుగూడ నొకండనుగదా? అందుచే మేము సోదరపొయులం. అన్యోన్యం గురవో విపాః.- 

._ “శ్లో॥ కవి కరోతి కావ్యాని లాలయ త్యుత్తమో జనః 

“తదు పిసూతే'పుస్పాణి మరు ద్వహతి సౌరభమ్. ” 

(గ్రంథకర్త “తన మార్గం యిట్టిది. నేను ఏలయినంతలో భాషకు వుండే అనావశ్యకపు సంకెళ్ళను 

తొలంించడానికే పయత్నిస్తాను గాని మజీళొన్ని సంకెళ్లు తగిలించడానికి పియత్నించేది లేదు, 

నాజోలీకి మా రెవరూ రావద్దు.” 

ల్రని'కంకోక్రిగా చెప్పడానికి తాత్పర్యం విచారిస్తే లేలే సారాంశం యేమిటంటే? చాలామందికిా 

“సూందిబెజ్జ మంళ నోరూ, ఆకాశమంత ఆ(కలి* 

అన్నట్టు ప్రజ్ఞ తక్కువా (ప్రతిష్థాకామిత్వం యెక్కువగానూ వుండి ఆతరగతివారు తదర్ధమై క్రోంతే 

వ్యర్థమైన కోలాహలం చేస్తూ వుంటారనిన్నీ అట్టివారికి జవాబులు (వ్రాస్తూ నాశకాలాన్ని వ్యర్థ 

ఫున్చోది. శేదనిస్నీ వక్కాణించినట్టు తేలుతుంది. అంలేకాని నేను లశ్షణవిరుద్ధంగా రచన సాణిస్తాను 

వాయిష్టం. నాది న .న్నడగణానికి మి శెవ్యరు అనేది కాదు, అందుచేత'ేక చా?! యెందలో చుహో 

కట్టను అధార్జీ చూపవలసి వచ్చింది. యెకవిగాని తనకవిత్యాన్ని 

క. “అదిని శబ్బశాసనమహోకవి 'ఇెన్పీన భారతంబులో, చేది వచింపగాం బడియె, , ౪” 

అన్న 'కవిరొశ్షసుడుగారి నియమాన్ని పాటించినట్లు లేదు, 

మ్ 0 



(శీ దాసు శ్రీరామ మహాకవి 

ఉ. కాలము బట్టి దేశమును గాంచి పిభుత్వము నెంచి... 

అన్నమాదిరిగానే రచన సాగించినట్లు కనపడుతుంది. యొవరిడాలకానో యెందుకు? తిక్కన్న శంభు 

దాసులుకూడా పై నియమాన్ని అంతో యింతో (పాయ తిన్నా కంపే గడ్డ తీన్నా కంవేగదా) 
అతికృమించిన వాశే, అంెకు యిత శ్రీనాథాదులను/సార్సి చెప్పవలసి వుంటుందా! యీరహన్యాన్ని 

యొజీంగిన పృతికవిన్నీ తనకాలంనాంటికి పిపంచకంలో కలిగినమార్పులలో యు_క్రమైనవాటిని 
(ఫిడేళ్లు రైళ్లు, బాంబులు, ప్యారచూట్లు వగైరా) తనకవిత్యంలో శబ్బవిషయంలోనూ అర్థవిషయం 

లోనూ పరిగ్రహించడంలో లేశమూ దోవంకాదని శ్రీరాములుగారి. తాత్పర్యమైనట్లు వ్యంగ్య 
మర్యాదచేత స్పష్టంగా గోచరిస్తూవుంది. యిదియే లోకాదరాన్ని పొందవలసినకవికి అనుసరణీయ 
మని నే ననుకుంటాను. కాదు కవిరాక్షసుండుగారి శాసన(ప్రకారమే మేము నడుస్తామంటారా (వట్టి 
మాటలేకాని క్రియ శూన్యమే) మి మ్మైవళ్లు వద్దంటారు? మీరు ఆలాగే నడవండి అనేదే జవాబు. 

శ్రీ రామకవిగారిరోజులకు అప్పుడే పాశా త్య భాపావ్యా ఫి మనదేశంలో కొంత కలిగింది ఆకారణం 

చేత "తెలుఇఫకనులలో చాలమందికి తమకవి త్యాన్ని పండితుల ద్యారా సంస్క_రించుకోవలనసిన 

అవస్థ ఘటించింది. ఈ దురవస్థ (శీరావమకవిగారికి ఘుటింపలేదు. అందులో ఈ భాగవత రచన 
నాంటిక్కి అట్లి పస_క్టికి బొత్తిగా అవకాశం లేదు. మూలాన్ని యాయన వ్యాఖ్యానా పుకు, లేకుండానే 

సమన్వయించుకున్నారు. ఈయన విద్వత్కవి, 

న్లో, “విద్యత్క_వయః కవయ్క, కేవలకవయ స్తు శేవలం కవయః” 

నామతంలో శేవలకవిగూడా సమ్మూన్యుండే. నేను (ప్రధానంగా చూవేది రసమే. అది లేనిపద్ధతిని 
ఆపాకం “'స్వహ స్తపాకమే, యాయన సరసకవి, విద్యత్క-వి, స్యతంత్రకవి, ఆళుకవి, దాత, నేత. ఇన్ని 
యోగాలు పట్టినవారు 'యేకాలంలోనూ కనులలో మృగ్యులి. వష్టస్కంధంలోని స్వకపోలకల్పిత 

భాగం పురోహితులను 'వెక్కి-రించి నట్టు కనుపడుతుందిగాని అది బుద్ధి పూర్వకం కాదని చే ననుకుం 

టాను. సహృదయాః (పమాణమ్. 



కర్మ ఏ రుండు 
[వకాంకనాటిక) 

(శ్రీ విశ్వనాథ 'వేంక పేశ్వరులు 

అంకిత ము 

కల( డన్నిటు లేండన్నిట 

ఫలపాకోన్నేయ కార్యపరతంతు౨డు ని 
ర్మలు( డయ్యంకికులా ఢ్యుం 

డల వేంకటరమణమంత్రి కంకిత మిదియుకా. 

య ఏ 

మొదటి ర ౦గము 

వాణి--(ప ప్రవేశము) 

క్ల, ధర్మాపరావ'కారులు, కర్నిష్టులు -వారి హృదయకమలములందు౯ 

ధర్మావిరుద్ధ ఫ ఫలభ్యా కృర్మద మా క్రియ వెలుంగు సతాఖనియె. 

చ, వినుతఫ ఫలాభిసంధిపదపీసుదవీయసిమయైన సత్కీ9యా 

(పణుతమహానుభూతి(బడి ఎపారము లేని మహాద్యయత్వభా 

(నుపవత్ _త్వేసిద్దిం గనునట్టిరు యోగులు తత్స్పుధామయో 

న్మనికళ వెల్లు విశ్వ్యగణమంగళదీపిక యొచు నిచ్చలు౯, 

క అద్యంతరహిత ముద్య, ద్వి ద్యామయనమూ ర్తి రి నిగమవిజ్ఞానకలా 

విద్యోతి తాత్మవస్తూ, bee (గియ విభాసిలు జగతిక్, 

ది ప స్తా వన, 

కక్మవీకలు, ఫలబేవత - (ప్రవేశము 
కర్మ 

క పదివేల విశ్వజికేలు, పది'వేల్ప[త్రములు కోటి వాజియజనముల్ 

తుదినొంది త్రి లేచే సదా (క్రీయానుభ వర క్రి కి స క్షత నాకు౯ 

ఇది యంతేములేని యజ్ఞ ము, దీనికి నేన యజమానుండనుం శాంతీతపస్స్యరూపిణి, యస్నద ర్లాంగి 
అ 



కర్మవీరుండు 

(శ్రీమతి క్రియావధూటి. జీవాత్మపరమాత్మల సంయోగ బీజమైన చిన్న్మయావస్థామాతి 
స్వరూపిణియైన యీ కియా చేవ గీండించుచు నే నిత్యతృప్తు పుడనై యుందును. ఈ విశ్వ 
మంతయు య వేదిక. సూర్యచందు)లు (సుక్సువంబులు, సృష్టిస్థితలయాత్మక మైన యో 
యజ్ఞ మిట్లు సాగిపోవలసిన జే. 

ఫలేవత_-కాదు. ఇది యిట్లు సాగిపోనక్కంర లేదు, 

కర్భపీ-(వినిపించుకొనక) 

గీ, చేను గియయును (గియయును నేను గాగ, నిర్భరము నొక్కే; భేద మేమి లేదు 

కియయు గర్మయు నేకమ శేవలముగ, స త్వ మొక్క_లండె మిగులు విశ్వంబు నిండి. 

భల కాదు; నేనుగాడ నున్నాను. 

కర్ళ=ానీ వెవరు? 

ఫల-లానేనా? సీ క్రియకు ఫలమును. 

కర్మన్” (క్రియకు ఫలమవా ) నిన్ను నే నెజుంగనే. ? 

ఫల=ఎటుగవు; బళ్లుటుగుదువు! వెట్టి వా(డు తేన క్రియకు ఫల మెబుంగునా? 

కర్మ--సరి - ఉప్పు జేమి చేయుమందువు? 

ఫల---వమి చేయుముందును?! ఫల మనుభవింపు మందును. 

కర్ణ-స్సీ నీ. ఇదివజణ కీ నే ననుభవించుచుంటిని. 

ఫలఎఎ-అది వేజుు ఇది వేజు; క్రియ ననుభ ఏంచుటకును, ఫల చునుభవించుటకును భేద మున్నది, 

అది పూర్వ భావి. ఇదె యనంతర భావి, 

కర్త వెట్టి దానా ! భో కకు భూత భవివ్యత్తులలో భేదపఏతిప త్తి తి లేదు. కాలశియమునందును 

భుక్తి భుక్తియే. 

భల --- ఓయి రాలకుండా ! ఘటపాగభావమునందు ఫఘుటత్వము లేదు. ఉత్పాదనతు ణా 

నంతరకాలభావియే ఘటత్వము. 
కర్ణాాకాదు ఘటత్వ ము భాంతి. అది క_ర్హ్భహృదయ కుహరమున. దత్చూర్వ మే యంకిత మై 

వీజవసలో నన్నే ద. 

ఫల బీజావసే యేమి?-ప పరిణత మైన వృతావస్థలో నే యనంత మైన ఫలానుభూతి యమరుచుండు గదా? 

కర్మ-ఇది "కేవల జేహాత్మవాదము. 

ఫల.__బేహము ధర్మసాధనముల కాద్యముగదా ! 

చ, నిను వినువీథ్ శకెత్తే "తదను నీవచనంబులు వేదనూక్తు ంలె 

తనరలగంజేయుదుకా 'బెసలం దారిన త్వద్ధ నకీ ర్తి వల్లికల్ 
పెన(గి ప్రపంచ మెల్లెడల విన్నను వొప్పు వితానజాలమె 

ఘనత జెలంగంజేయుదును కై బిగియింపుము నా వలగ్నము౯. 

ఇవె 



(శ్రీ అయ్యంకి వేంకటరమణయ్యగారి సన్మాన సంచిక 

ఉ. నా కనుసన్నం దీర్చిన యనంతవిలాసమనోజ్ఞచంది” కా 

(శ్రీకర రోచిరుజ్జ (లెత నేవధుల౯ సుమనోవిలాసమా 

లాకిలికించితంబులం జలల్ల వలీమృదుగాతి ఖేలనా 

సోకర సోల్బణత్యముల. దోగలగం జేసి సుఖాస్ధి నూచెద ౯. 

కర్శ---కర్శుస్వరూపుండనై న నేను గి్రియా దేవత కథిస్టానమను. క్రియాతప స్ప్వరూపిణియెన యామె 

నా కధిష్టానము, థను (గియాభ్యర్చనము సే సీతే క్రియ్మాపా ప్రి కొట ే, చేతాక ఫల మూాశించి 

కాదు. మణీ యీమె యెొవ్వరో ! 

రాజు (పి వేశించి) 
తే. స్వస్తి ఫలచేవతకు సదా స్వ స్తి యగుత, కత్తిమొనం జీల్చినట్టి యా కాశ్యవియును 

రత్న రాసులు పండి తా రత్నగర్భ యనెడు దివ్యాంకమున నిత్య మలరుగాక ! 

వణిజుడు=([పవేశించి) 

క. తులనడిమికొనను ము లై తులకించుచు ధాన న్యల క్షి 3 (త్రుళ్ళింతలుగా 

"వెలసెడు ఫలచేవత మా, యిలువేలుపు కంటికొసల నెసగుత లత్ష్భుల్ . 

రయతు((ప వేళించి) 

క, నాగేటి కబ్టుకొసతో, (వేలోగు గర్భంబు. జీల్చీ పృథ్వీభాగ్య 

శ్రీగరిమ మొడుచు ఫలభా, గ్యాగమరూకిణికి నివియె యంజలిపుటముల్ . 

తావ కిచి 

వ సౌందర్యము సృష్టి కిక ఫలమొ సే చ్భావిధాతీీకలా 

ఛ్యాస పా్రగ్ర్సియసృష్టిసార 'మెదియో, వె వై జాత్య సాజాత్య మి 

థ్యానూతి)మ్ముల కంద కెయ్యది రసవ్యాపారితం బొల్పునో 
యా సౌందర్యము, సత్ఫలాభిధము, నిత్యశీి విభానిల్లత:. 

పురుషు ద_(పరవేశించి) 

లే, పుట్టువొందిన మొదలు చా గిట్టువలుకు(, గల మహోసంసృృతిరయురంబు కదలిపోవం 

దీరా "మెక్కిన ఫలరత్న వారములును, ద్యుతుల జిమ్మిి యనశ్వర్థితి వహించు. 

కర్చ-ఓహో ! జగ మంతయు నేతన్మయముగా నున్న దే ! ఎంత తివ్వుకొనినను నీమె యాకృతి 
నాకు స్ఫురించుట లేదు, 

వేదాంతి — (ప్రవేశించి) 

తే, సోమయాగంబునకు స స్వర్షధామ ఫలము, బ్రహ్మ సృష్టికి స _త్త్వ్యంబు ఫలవు నూవె 

హేతుఫలయు క్రిం గార్య ముద్యోతితమగు, బిన్మాసా మాత క్రాతికిమా త్ర ఫలము లేదు, 

జర 



ర్ ర్మ వీ రుండు 

కే అత్మ నా త్నాక్టము యజించునట్టి వారు, కజివుగా, ఫలార్థ్యమ యాత్మ గాంచుచురదు 
ఈ యుపాధి పంజర బద్ధ హ్లీమశళుకము, ఫలసమునుభూతి పొందక పడదు తృ కి, 

కర్మ---ఇతని దొక్క_నిది మాతం మరణ్యరోదనమునలె నున్నది, 

గీ. అనుగతకియమైన నా యాత్మయందు, క్రియ వినా యనుభూతి వే జెదియు లేదు 

క ర ళాహంకృతియు లేని కార్యమందు, ఫలము(గూర్చిన యభిసంధి పరంగునెట్టు] 

(స్మృతి నభినయించి) ఓహోళోే! యిదియా ! అహాంతలేని వట్టి యనుభూతియా యిది - ఈఫల దేవత 
యహం తాధిస్టాతి గావలయును, 

ఫల దేవతే. 

ఉ. కూడు నవాంతతో మమత, కోర్కులు సాగిన గాని మానసా 
భైడితేనంద ముబ్బదు, సదీహలు వల్లులు' గట్టి పూవులై 

యోడిన మాధున్నిక్తరుల నొచ్చెములేని మదాళిరుంకృతి 

శ్ష్వేడము లొప్ప స్వైరసుఖపీథులం గుమ్మబువచ్చు నొంటిమై, 

వలా ళూన్యతలు౯ భజించెదవు నీ పీహావిహీనాకృతి౯ 
హేలాల్లోలకురంగద లో క రికా హీవాక విన్వాసలీ 

లాలాలిత్యము చేవగింపు లగునే! లా శ్రూరసోస్మశ్రత 

ద్చాలాపజ్టలజాంకవీవ్షణమ హే ప్పా మోదముల్ మాటలే] 

ఉ. సంస్లత యున్న చే మునికి? సర్భజగంబులు లోన గిజ్బునక్ 

దుస్థితి మై తడంబడగ? ధూర్వహతీ౯ స సవాజస్యభావ ని 

త్ర సతి "మానంగా. దరమె? “దారికి రమ్ము, త్వదీయ బాహుుయు 

గష్టగితో రువీనకుచమండలనై. సుఖయింప? జేసెదక్, (స్ప శ ంచును) 

కర్మ-ఇది యేదో యింద్రజాలమువ లె నున్నది. ++... నేనొక కొ త్తమానిసి నగుచుంటినా?. ==... 

ఈ లోకమే (కొత్తగా నున్నది. ..... ఓహ! వీమి భవనములు ఏమి నగరములు, ఏమి 

సురవిమానము-లు, వమి భోగములు, ఏమి యధికారము! నా యొడలు నాకే తెలియక 

పోవుచున్నది! 

ఉ, కామఠవ్మ, త్రిబూని నను. గానక నేన హరించుకొంటి మి 

థ్యాముని వై ఖరిక ెడితి నె నై హకవృత్తీ తికి మోాక్షుర క్కి కి కిలా 

గామితేముల్ జనింప వటం గార్భ న్ట్రము నొందవు మున్ను; చే డిశ౯ా 

ధీముపీతంపు భోగముల చేలెద వా) లెద ము_క్టీవాటులకా, 

= 
(9) 



శ్రే అయ్యంకి వేంక టరమణయ్యగారి సన్మాన సంచీక 

కిియా_కండ్రి! నీవు న న్నిప్పటికై న గుర్తించుకొంటివా ! 
యజ్ఞ తల్లీ ! ఈ శరీరమునందలి (ప్రతిపరమాణువును నీ నుండి సముద్భూతీము. 

పోయి కర్మఏరుని మన యింటికి. 'జెత్తును, (నిష్కమణము) 

కియా=శ్ళద్గా |! ఈ యకాండ తాండవమునకు మూల మేది? 

శ్రద్ద._ఏ మున్నదమ్మా! నిన్నును నన్నును గాద న్నారు. 

మ. అలసుల్ శ్రద్ధ యెటుంగనట్టి రట ని త్యానిత్యవిజ్ఞానళూ 

న్యులు కావేయము నొంది ల్రీభుఫలధుగ్నూ త్నా గమాభ్యాసులై 

తలపం బోరట సంసంయాపమహిమాంతరానయోగయు దు 
అల ౮ చే అట య అ] వే ర్యిలస చ్యాతికళ కి కల్పితమహో ల పభాకృష్టి చే. 

నే నిపష్పూడ 

సీవు కొంచెమంత యోవిశపట్టినచో పీరిపస లెల్ల జక్క_నగును. (పరి (కోమింతురు) 

ప్రవేశము సల దేనత్క కర్మఏరుండు. 

పులా 

గీ. శుమ్క-భావసమాధిలో (స్రుక్కిపోక, కంటి కొంటికి నమకిన క[మమైన 

పుడమి సంపద యెల్లను బుడికికొన్న, (శ్రీ ఫలాకారస క్కి యాకీలి వగుము. 

మ. ఇవిగో భోగము లియ్య వే నగరముల్ హేలానిథుల్ సంపదల్ 

పవిధార్యూర్టి తై భవంబు లివిగో భర శప భాడోలికల్ 

చవి యొప్పారు నవామృతంపుయుు లీ చాయ౯ దొలంకాడు నీ 
య్యవి సౌవర్లమహా ర్హ సౌఖ్యరమని"త్యా వాసముల్ నెచ్చెలీ ! 

క, కోరుము సంకల్పింపుము ఘోరమ్ముగ పోరు సల్చి కొట్లాడుము స 
ర్యారంభంబులు నీవై, యారాధించును జగంబు లన్నియు నిన్ను కః 

కొం ఒకతుణ మూరకయుండకు, మశలంక నిదాఘభానునక్షై జగముల్ 
తుకతుకలాడగ జేయుము, వికలుని తూస్టింకృ తాత్ళు వేడరు జనముల్. 

క, సుడిగాలివలెను (బావృ, _టడిత్వేతి పయోధరాళి 'తనుపున నుద్య 
షడనిధి యుప్పెన వడువున్కగుడుసువడకి జగము మేటికో లలం జనుమూ ] 

కర్మవ్రుడు--- 

మనోహరిణీ ! నీవు నిక్కము వచించితివి. 

క. పారావారం బటు సృర్యారంభంబుల వాఠాత్సమావృతీ గందుక౯ా 
సె వర ద్వ ఖై _త్రమహాశ, క్యారభటి౯ లోక మెల్ల నడికింతు. దమీ౯. 



కర్మ పీ రుంజ 

గ్ నను శేందంబనై. లోళనియతి యెల్ల, నాకు. బరివేష మాచు వర్ణ నముసేయ 

పృథ్విసారం బెల్ల ను విప్పి చేసి, యావారింతు నే నొక(డ నాపోశనముగ. 

మె. కిియయే లేక సమ _స్తదిన్యఫలభాళ్ళీ మూర్తి రి నె భూతసం 

చయముల్ దద్దరిలంగ సంద్రముల నొవ్భాదించి వై వ హాయసా 

ద్వయ కేళీ పరిశో భితుండ నయి భూధిస్తోమ నిళ్ళేదనా 

త్యయమూర్తి కొ జగదంత రాళమును విచావింతు ఏర్యప్రభ౯. 

క వృతు)డనై కౌ స్పెదను ధ్, రతిని దీవ్యత్పి భావరింఛి భిని లో 

కతగియము హృషీకగణము, చితంంజాగతిని జొచ్చి చెండెద సృష్టీ౯ 

లీ 
మూడవ రంగ ము. 

వాణి--(ప) వేశించి) 

గీ, తన్ను. దనయందె చూచిన దానే యగును, దన్ను వెలిజూచి యుబ్బిన దనుజుం డగును 
తరణ్ 'వెల్యడి వచ్చిన కిరణ రేఖ, చెట్టుచేమయి తుది వట్టి మట్టి కాదె. 

2 పశుపతి యొసంగిన భవ్యా(స్ర్రమున బారు, డరిసేనం గాల్పెనే కరుణ విడచి 

బహ్న్మయ, స్త్ర సుుమునేసీ పడటువేసెచె లంక రామచంన9౦డు నిర్వక గరిమ 

తన పదియవనాటి యనిలోన భీష్మ ౦డు వేటాండయబూనెనే విపులపతుల 

తేన మహిమం బెల్ల విసయాగపణవెనే, హనువు దైత్యక్షోభణావే ఫాల 

గీ. కర్మ యోగులు వారలు కార్యగలతికి, వలసినంత శ క్రిని వెలిపజచి చనిరి 
బ్రహ్మ మొక పాదమేకాబె బయలు గనుట, సర్వశ కిబహివ్కుతి జడగుణంబు. 

గీ. ఆ అత్క్మహననంబు చేసిన యట్టి వా(డు, సెక్కురూపులు గను జగల్సీడకొణకు 

చచ్చి కుళ్ళిన జీవి వర్ష రమ్ము నుండి, పుట్టవే కీటములు వేలు పుట్ట లగుచు. 

గీ. అంతమే లేని సంసరణాబిభోన, దుమికి రత్న గవేవ.ణాతురత నొందు 

నట్టి దురదృష్టజీవి మహాంధ కారు గర్తమున జిక్కు. (గాని మోతకుమ్ముం గొన(డు. 

క. కలదే కామపు వల్లిక, తొలి తుది యను నియతి దోవధూర్యవా మడి యా 

నలువయిలు చెలలీ వాలా, హలిగా నరకంపుగొసల నందును (వేం. (నిమ్మీ) 

ధనలక్షి ఇ-(ప్రవేశించి) కర్మపరునకు స్వస్తి; ఫల బజేవతకు స్వస్తి సా శ్రాద్విమ్టువతస్థ్రలగతే 

యంట! మీ రాబ్టిసంజాత యంట! పరాశక్తి యంట! = ఈ లతశ్ష్కి నొ శెదురా? అన్నిటం 
బె మెబుంగులు తనవి. (బ్రవ్మావిదునియందలి (బహ్మా తేజస్సు తా నంట - వాగ్నీయందలి 

వాక్కు. తా నట = సర్యప చార్థ తేజస్సు తా నట! అగుగాక! చేను లేనిది యిది 

(పకాళించునా ? ్ 
ఇ 



శీ అయ్యంకి వేంకటరమణయ్యగా రి సన్మాన సంచీక 

క కుణపమును మహాజ్యోతి, రృణిమంతంబుగ నొన ర్హుం గోవల జడునిక 
ఫణిరాజరాజు. జేసెద, నణతుకా రాజ్యముల నోటియందు. జిదుముచు౯, 

క. ఉపమానరహిత నే స్కీ (ప్రపంచసార ఫలరూప పరిణా మాంగికా 

గృప లోక ముద్దరింపగ గపర్షి (తాగిన గరమ్ముకణమును నేనే. 
థి ఏ న 

ఓహో! నామాయం జిక్కిన యా భూతమ్ము లేమి హీంసాక ర్మ్యమునకు డీకొనుచున్నవి ! నా 

పరివారమైన రణహింసాదిబేవత లందరు జయజయ నినాదములతో ఫలచేవతారాధకు(డై న 
కర్మప్రు నుపాసించుచున్నారు, (బహ్మ్ గావించిన సృష్టికి మే "మొక (కొ _త్రరూపము 

శే(బోవుచున్నా ము. (పరిక్రమించును.) 

హింసా(పవేశించి) 

గీ. రాతిరాతిసందున బెట్టి రాచిపెట్టి, యొడిచి ర_క్షమ్బు (పాణమ్ము లుక్కబట్టి 
నలీనలి జేసి బొమికలు కేలగుడువడ, జగము నువ్వెత్తుగా మింగి చప్పరింతు. 

నాకీ కర్మపీరుశు చేసిన మహోత్సవము చేమని వర్గింతును? అల్పజీవుల మహోజీవులకు భత్ష్యు 
ముగాం జేసిన ధాత నియమ ముల్రంఘించి, నడువు వచ్చిన యీ ముదివగ్గు లహింసను గొండ 

నెక్కించినారు. సాక్రాత్కృవ్ల దేవునిచే నారాధింపంబడిన నేనలా 

గీ, లోకముల బౌెరిసమళెదం గాకులట్టు, లాహవాంగణనీము యుడ్లాభిమాన 

దేవతా బాహుపరిగూహనావృతనయి, చండవిరవిహారమ్ము సలుపుచుండి, 

ర్తి ఖల 2 అర కి అద 5 ఉగ చ్ల అహింసయః(ట, అముమ్మీక ఫల మంట! సన్మా త్రావస్థితియందు( (గియాపరతమంట, వమి వెట్టి! 

గీ. ఒకని బీడింపకుండ ఫలోదయంబు, నొకని బాధింపకుండ. గర్కోత్సవంబు 

లది భువి? లోక మెల్ల 6 జీకాకుచెేసి, గాని నరుల డొందునే యిషఫ్ట "కామ్య ఫలము 
| వం. 

నే నిదే ఫలదేవతాకర్మ ఏరుల జయము నుక్టాటించెదను. _ (పరికిమించును) 

యుద్ద దేవత([పవేశించి) ద్ద | 

గీ. కో త్తిమొన నోడు నెత్తురుకాల్వలోన, ముకురమున(బోలి తన నవమూూా ర6 జూచి 
_ మురిసిపోవుచు నున్నది ముగ్గ యగుచుు, ఫలమహాో దే తామణి భాగ్యళీల | 

గీ, నిళ్యసంఘట్టనార్భుటీనీత సర్వ, రాజ్యవై రానుబంధ సంర కి. బొడమి 
తాండవించెద నే సముద్దామచటుల, యుద్ధ భేరీనినాద స ముద్ధతి మెయి, 

సృష్టి యను మహాకియాశకాండకు విలయ మే వమహాఫలము. (పలయస్వమావిణినై న నేజే తత్సలాకృతిం 
గాంచి జగత్క ర్రిశీష్టమునకు సర్వథా తోడ్నడుచుంటిని, 
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కర్మవీరుండు 

గీ. అబలు రసమర్ధు లనదలు నైన జీను, లవని ఫలభోగమునకు సమర్హ్ము లెట్లు! 

కండబలమును నెత్తురు గారవంబు, గలుగు నాతండె మేటి రాత్షసుండుగాక, 

హింసాధనలశ్రీ ప్రముఖలై న చెలిక తేలును శూవుజ రారో గాది పరిచారికాగణమ్మును గొలువ 

నేనే సర్వలోక రాజ్ఞ నై కర్షపీరున కు6 ది్రలోక రాజ్యపట్టము. గ స్రైదంగాక! నా పీయదుహీత 

మైన డారిద్ర్యచేవశ చాలదా యీ నరకీటముల రాచివేయుటకు? _ (పర్మికమించును) 

దారిద్య దేవత __(పి వేళించి) 

బళిబళి! కర్మపీరుండా! సర్వలోకపాణముల నుగ్గబట్టి సమ_స్రఫలసారమును బీల్చివేయుము. తపస్సు 
లని, (బహ్మపదార్థ మని,  మోాత్షువాని, జగ (దృహ్మస్వరూపసిద్ధాంత మని ముద్భసిద్దాంత 

ముఖు పెట్టి నాకు నిలువ సీడలేకుండంజేసిన యనాధలకు నిళ్యమంగళ వముగు౮గాక్, సదసత్తు 

లనంబరగు జగదూూపద్యయమున  నసత్సరూవిణినై యభావమూర్తినైన నన్నీ తత్త 
వేత్తలు పరిగణించనే పరిగణించరు. పురుపోత్తముండై న కర్మపీరుండు తాను వినా సమ_స 
జగము నభావరూపమునం బరిగణించుటంజేసి నాకు. బునర్జీవము వోసి యుద్దరించినాండు. 

సన్ఫ్మూ ర్హినే క్రియామూర్తి౫ నధ్యాసించు వానికి జగ మంతయు సద్భావరూపమై స్వపర భేద 

ళూన్యత్యము గలుగునంట. అప్పు డిక భోగావస్థ యేమున్నదో! భోకృతలేని పురుషత్వము 
కాల్ఫనా? 

గీ, ఉన్న దనుచోట లేమి తా నుండుగా బె, లేమి లేదనునట్టి దుస్ప్కబబుద్ధి 

యుండునో తాను నిత్యంబు! నుండి యేమి, (పాముకొను సర్వ మున్న నిర్భరజగాన! 
'లేవియం బేగచా కలిమికి గొప్ప? జగ తృంతయు. గలిమిమైనప్పుడు కలిమిగలవాని కలిమి గొప్ప 

యేమి ? ఈ దుష్పుల కలిమి న న్నాశియించిన దే మైనను గృతీఘ్ను లగు వీరికి లేమినైన 
నా కలిమి గోచరింపదు, అయినను నా కేమిలోటు? అహంతాపూర్హులగు నిట్టి కర్మవీరులు 

పదిమంది పుట్టినచో, 

చ. పునుకలవేరు గల్టుమని బొణ్బురునాదము సేయ నాశకటకా 

మునుగుచు దప్పిదవ్పీ యని మూల్రుజనంబుల గుండెలందు జే 

గిన పెనునిప్పుకల్ బెసల6 గేరి: యెడారులు సేయ, లోక మె 

ల్ల నటీమి నుగ్గునూచముగ లాస్య మొన రును పోటుక _ఖ్లైనె. (పరికమించును) 

(పివేశము - ఫలదేవతాకర్శవీరులు) 

కర్మ---( కేజి పాజంజూచి) చెలీ! నీ మోమున ముడుతలు కానవచ్చుచున్న వేమి ! ఈ యశాల 
జర నీ కెట్లు సంభవించెనో ! 

ఫల.జర భోగలక్షుణము. అదియు నా స్వరూప మే. నీకు భోగ్యప దార్థ ములలో నదియు నొక్క_టి, 
కర్మ---అయిన నీ భోగము సాంకమే యగునా? 
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ఫ్రీ అయ్యంకి వేంకటరమణయ్యగారి సన్మాన సంచిక 

ఫల__-సాంత మైన డానియంచదే భోగజిజ్ఞాస, అనంత మైనదానియందు భోగ వాంఛ లేదుళదా! 

శద్ద---(పు వేశించి) కావుననే యనంతే మైన దానికి జరయు లేదు, 

యజ్ఞుడు--- (పి వేళించి) భోగ్య మైనదానికి నిత్యతయు లేదు. 

సంకల్ప చేవత.(పివేశించి కర్నవీరుని కనులలో. గనులు సెట్టి చూచుచు) 
గ భోగ వాంఛాబ్టిం దోలాడు పురుమునకును, నిత్యము ననిత్య మనునట్టి నియతి యేల ! 

సూర్యకిరణపరావృ త్తి ోభ నొందు, వ ర్హకూ డది శాశతీప)భలు గనునె ) 
ఇన్నాళ్లును నా చాటున బ్రదికిన యో ఫలచేవత యిప్పు డ్ట్లు సె గరవిహోరిణియె కిియాడేవతా 

స్వరూపమును గట్టి నిన్ను గికురించినది. దానికి. బుట్టిన బిడ్డలై న యా ధనలక్ష్మీ యుద్ధ 
కామ దేవతలు, చవరాచితివ్యా జగమునం దంతట నెట్లు వికట తాండవ మునర్పుచున్నారో! 

ఇంకను మహామార్యాది పరిచారిక లెందరో యున్నారు. ఏ కెల్లరును నీ యనుగిహవశమున 
లోకము పై (బడిరి. నీవు కర్మపీరు( డవు. నిన్ను€ గా దనుట కెవ్యరి కాస్కార మున్నది! 

గ్ తతమహాయజ్ఞ రూపవిద్యాభి రామ, స్ట్ కియా దేవి సన్నూ ర్తి చెల్ల నాడి 
మాయకుచ్చుల బొంత యో మందుక త్త, వెంట నంటితి విది జగద్విడ్యరాంగి. 

ఫల దేవత___టోరకున్న కొలది నోటికి వచ్చినట్లు పేలుచుంటివి. నీవు మౌాత%ము సుద్దమా ! ఈ 
జగత్తునందలి కల్లోలమున కంతకు సీవకణా కారణము + నీ తప్పు లన్నియు నాపై రుద్దం 
గడలొకుము. 

సంక=పీసీ! నేను శ్రద్ధాక్రియా దెవతలయమపాజ్ఞలలోం బెరిగినదానను. నీ స్వేచ్బావిహారిణిని, 
ఫల_ఆ (శ్రద్ధాక్రియాదేవతేలను నే నెజుగుదును. వారును నిన్ను( బట్టియే రూపాంతరముల 

నొందుచుందుము, 

యజ్ఞుడు. [క్రియా దేవత రూపాంతరముల నొందదు, (తిగుణావిష్ట్రు లగు జీవుల (భఛాంతివలన నామె 
రూపాంతరము లొందినట్టు కన్చడును గాని యామె నిత్యస్వరూవిణి. 

ఫల-_-నివృలయుు. సీరూకిణియు నెన యామె యున్న నేవి? చన్న నేవి? 
యజ్ఞసీవుమా త్ర ముంటి వను నిశ్చయ మున్న దా ! 

ఫలకర్మవీకుడా ! నీవ్ర తూప్టింభావము వహింతు వేల? నేనుంటినా లేదా? 
కర ్రా-ఉంటివి; త్వగాదీం[దియములలో నుంటివి; పృ థా్య్యాదిభూతములలో నుంట్లివి. పరమా 

ర్థమున లేవు. 
ఫలాపరమార్థ మొక్క కే సత్యమా ) జగత్తునకు వ్యావహారిక్షసత్యత్యము లేదా ] 
యజ్ఞ--- వ్యావహారిక సత్యత్వ్య మంగీకరించినను పరమార్థ దశలో నత్యంతాస ల్యే మొప్పికొ నక 

తప్పదు. 

ఫల==అంతేవటుకు చేకులేక తీరదు, 

కర్మ---అయిన నీ యందు సుగము కూడదుగచా ! 
ఫలాఅయిన నేను లేకనే పోవువుగాక ! (నివ్క-మించున్న్సు) 
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కర్మ వీ రుడు 

కర్మ--- ఓహో! ఇది యేదో శూన్యావస్థ (ప్రాప్మించినది. ఈమెను మజల నాహ్వానించితినా, 
యీమె పరివారము తిరిగి జగత్తు పై బడి వీకుకొని తినును. జగద్విడ్యరరాపమైన యా 
కర్మపరత్య మేటికి ? 

మ. గుణదూరామల కేవలాంతర |క్రియాగోష్టిధృతికా భోగవ ' 
ద్దనవై_ రాజ్యసుఖంబు లేదు ఫలభోగం బెన్న దుఃఖ(పతా 

రణశేఖాస్పద మై వెలుంగు; నుభయ ప్రత్యర్థిత౯ నిశ్చితి౯ 

గనలేకుంటి నిదంసమిత్ణ మితి సక్ఞ్యాతి౯ గనక లేమిచే, 

శద్ద---తివిధాహంకృతిలోం బృథ _క్యభాంతి గలిగిన యహంకారము చెడ్డది, దానిని బోనాడి 
న-చో మిగిలిన శెండవహాం కారములు నున్న తస్థితి హెతుక ములు, 

యజ్ఞ. సరము నందు. దాను దనయందు సర్వము నున్నదను నా త్నాభ్యాస సర్వకిల్చిషచ్చేదకము. 

కర్ణ---- అప్పుడు మాత మోాఫలవికారబాధ లేదా ౫ 

సంకల్ప దానియందు ఫలభోగ కాంక్షాస్టితియే లేదు. 

కర్ణా 

క లేనిది లే నట్టుండదు, తానై తా నుండ ఫలవిధథానము కలే ! 
మూనునె సంసృతి యందును, గానై నది యగుచు నుండ, గతియెయ్యదియో ? 

(నిమ్కమింతురు) 

టి 

é నాల్లి వ రంగము, 
వాణి---ప) వేశము: 

ఛా, తానే సర్వము నంట నిక్క, మది బోధస్ఫూ రిమై మోత్సల 

థీ శ్రనిత్యోత్సవమాం బృథ._క్స (మట సోమింపకా మహాసంస్ఫతి 

వ్యానద్దుండగు జీవం డున్నదమనోవ్యాపారతఃక్షీబుడై ౫ 
యానండచ్యుతి. బొంది యంధత మసావ్య క్వాబ్లీ నోలాడుచుక్, 

గీ కర్మ యోగులు ఫలమును గాంతు రదియు(, గామవిద్ధంబు గాకుంటం గాదు బంధ 

మమర నిపష్కామి యున్నతికై న- ఫలమె యగు సకామికి సంసృతినిగళ శేఖ. 

గీ, ఫలము కి'యయందు( గయ గర భౌవమందు, లయము నొండింప సన యోల్రసితే రీతి 
2 . = కు ౧౧ 

క్ ర్త యొక్కండ మిగులు నఖండబోధ, వన్మహానందజలధిసంపఫ్టవన ముంది, 

గ్, సఫల తానివృలత్య విశ్లథత లేని, "కేవలక్రియ శూన్య వము౯ ఛావ ముడిగి 

వట్టి యను భవరూపసదంస్తువై న, క్రియను బొందును యోగి నిశ్చయసమాధి. 

(10) గ్ర 



శ్రీ అయ్యంకీ చేంకటరమణయ్యగారి సన్మాన సంచీక 

చ, అనుభవగమ్యమైన దగు నయ్యసమాన కిియానుభూతిచే 
జనుడు, పృథ క్వ్యరూప పరిసర్పితమా భమ వీడి ప్రత్యగం 

బునిధివిలోలహంసమయి బుద్ధిగ తాంతేరదివ్యదీ ప్పీభా 

గనుపమ త త్ర (మై వెలుగు నంతయు! దానును. దానె యంతమయి. 

(ఇది చూళిక) 

కర్మఏరుయ.---(పు వేళించి) చే. చేసిన సృష్టి యంతయు క్షణములో? బటాపంచలై పోయినది, చేని 

 కొబుకు నాతప స్పంతయు ధారవోసితినో చేని యపిధృమ్యసౌందర్యవిలాస ములచే 
నాకృష్ణుడనై _దిగంకేములవణుకుం వాటి మృగతృప్ష వెంబండియాలు మృగము శె వడీ 
భగ్నాళుండనై మజలివచ్చితినో యది నశ్వరమని తుణికమని నిశ్చ్వయమైనది. వది శూన్య 

మనుకొంటినో యది పూర్ణమై; యేది. నిప్రియ మనుకొంటినో యది క్రియాసత్తా 
రూపిణియై, యేది సీరూప మనుకొంటినో యది సర్వరూపాతీతవై మహానంద చాయకమై 
మనో నేత్రంబు నెదుట సాశాత్కరించుచున్నది. ఓహో! ఎంతలో నెంత పరివర్శనము ! 

మ, ఫలనామం బగు మాయలేడి నెయిద౯్ బర్యా ప్తకాముండనై 

విలసద్ద్యోపథమందుం బాటితి మహా వేగభిమద్దోళ వు 

టలు, తేద్యోగముచే జనించె వికటాటోపక్రియాధూ రృ ముల్ 
తులనాతీతమహాఘ పూర్ణ పశ తాంధోరూపముల్ దుర్లతుల్. 

నానాపీశాచావష్టుం డై బాధపడు వు ర్యునిబోలి చే సీ దుర్గతికూపదుష్ఫలసంగంబుచే న్యస్వరాపము+ 

గోల్వడి యనిర్యచనీయ మైన యవస్థ నొందితిని, 

గీ. పెరిగిపెరిగి (బ్రహ్మాండము లొరసిపెరిగ్సి యాత అేమున్నదని (ప్రశ్న యడిగికొంటి 
నడిగిన జవాబు నీయగా నచట నెవరు, వచ్చె నాప్రశ్నయీ (ప్రతిధ్యనిగ మెణిల. 

గీ, అనృతీముననుండి యన్ఫతంబె జనన మొందు, ననృత పారంపరీధూతీమెన జగము 
నన్ఫృత పర్యవసన్న మై యడంలగు దీన, ఫలము నర్ధించు నెవడు నిష్ఫలుండుగాక! 

అవ్యక్త మహదవహాంకారములు గడ్డగా, తన్మాత్రలు వేళ్లుగా, మహాభూతమ్మ్హులు కాండ ముగా 
మనస్సు (పాణరస ముగా, షడ్భావవి కారములు శాఖలుగా, గామాద్యరివట్క.ము పత్రము 
లుగా వెలుంగు సీ సంసారవృక్ష, మెక్కి రూపజాతిగుణ క్రియలు లేక యిదమిత్ల మని నిర్ల 

ద థి యించుటకు శక్యముగాక యనిర్వచనీయ మైన ఫల మందంగోరు జీవుం డను కవీనై ఇెడితి, 
ఇంక జాలును, 

గీ, కృయయు ఫలమును నాయందె శేరలుచుండ్చు భో _కృభోగ్యంబులును నేన బుద్ది నేన 
నేన యీ సర్వ మనునట్టే నెజి యెజింగ్సి నేను నాలోన నుండుదు నిశ్చలాత్మ. 

a. 
| 



కర్మవీరుండు 

క్రియా బేవి---(ప్ర వేళించి) 

జయము జయ మార్యులకు సర్వజయ ము జయము, కర్న్శప్కుల కెల్లను ఘనజయమ్ము 

అదిశేపావతారు. యవని భరము మోయు కర్మిష్టతతికి నవెోాఘు జయము, 

కర్మ ఏకుండా ! నీ విషుడు పరమానంద సరాపమున ఛాసిల్లుచుంటివి. పులుగడిగిన ము త్రియము 

వలె సీ రూప మిష్పుడు దివ్వపిభల సషీనుచు నొ యాత్మృముకురమున నంతయు హత్తుకొని 

యున్నది, 

నా, నీవే నేకు ఫలంబు నీవ, మణి నేనే సత్కియ౯, సీకునై. 

ఛావంబొందితి నేను భావకుండవై పాలింపుమా న న్నికళ ! 

శ్రీవల్లీవృతిమై జగంబులు రమా శ్లేమపిసాదోదయ 

(పాప్ణ్యంబును బొందు శాంతరససంభారంబు వజ్హోడంయక. 

కర్శం-(క్రియా దేవ ఆ ! ఇటు రమ్ము - నన్ను గాథా శ్లేష మునరింసము. 

న్హో, నితారిత మేపా జయళతాత్ [కియా శ్రీ; రతీంద్రియజ్ఞానరసామృ తాకృతిః 

సతాం మనో మ్యృనుభూతిమా తీతేః, కతాగమా (కౌతమవార్థ ధారిణి, 

వతి నమ్ , 

రగ 



తిక్కన: ఏరరసము 

అభిమన్యు పాత)పోషణము 

శ్రీ) బులుసు వేంకటేశ్వర్లు 

అంధగిసారస్య'తా కాశమున ననంతకోటిరవిపకాశముతో నపితిమానముగా వెలుగొందు 

తిక్క నకవివతంసుని గుజించిన స్తుతి వాక్యము లు 

“To guild refined gold, to paint the lily, 

To throw a perfume on the violet, 

To smooth the ice, or add another line 

Unto the rainbow, or with taper light 
To seek the beauteous eye of heaven to garnish." 

అను నాంస్లోక్తుల కనుగుణములే యగును. అయిన నిట్టి ప్రయత్నము లా మహనీయుని యశ స్పంవర్ధక 

ములు, నాతని యెడలోల భక్షి పురస్కృృతములు నగుట నొక విధముగా శుంతేవ్యములె, 

తిక్కన మహాకవి, సర్వజ్ఞుడు, నవగ సపరిపూర్గుడు, ఈతేండు పోవీించిన రసములలో. బిభానము 

ఫీరఠరసము, భార తేతిపోసమునం బి ధానరస మే ఏఠరరసవము. ఈ యితిహాసమున( దిక్కొ-న విర 

రసపరిపోవణము గావించినరీతి యపతిమానము. 

ఫస మొక. యున్నత సంపద్విళిష్టము. సృష్టిస్థితి లయ కారులతో సీశ్యరునకు లయపియత్వ్యము 

మెండు. ఈతని ప పళయతాండన మే యాపని నిర్ణ _్తి రించును. ఈశ్వర పి ళయనృత్యమున నావిర్భ 

వించున దే వీరరసము. అగుట నీశ్య్వరుండు ఏరరసపి)యుం డనం జెల్లును. భార తేతిహాసమున శిష్టులగు 
పాండవుల సంరతుణనై దుష్షులగు శారవులు లయ మొనరింపంబడన లసినవా నైరి. కౌరవవినాశ 

నమే భారతపిధానవిషయ మగుట నిందు ఏరరసమే ప్రధానము, 

తిక్కనకు. బూర్వము కాని, తరువాత కాని యుదపంచకమున విలసిల్లిన ఏీరరసపరిపో మకా 
థి 

మెచ్చట జరగియుండలే దను టతిశయో కి, కాదు. వీరరసము విలసీలు న నిచ్చోటం దిక్కున తేన య(పతి 
మాననై పుణ్యముతో దానిని బోమించినాండు. అందు తద౦సపోమణౌన్నత్యమున కుదాహరణ 
ముగా నభిమన్యుపాత) దిక్సదర్శనమాతిపరిశీలనము క కొంతే యుపకరించును, 

అభిమన్యు పాత నిర్వహణమునం దిక్కున మూవిన కళాపాటవ మద్భుతము; రసోదంచితపడజాల మన 
ర్లశము. పద్మవ్యూవామును భేదించి శతు)వులం జెండాడినది తిక్కనయే* ఏరరసావేశమునం దానే 

2౬ 



తిక్కన : ఫిరరసము 

యభిమన్యు- డై ఏరవిహోర మొనర్చినాడు. సంస్కృతమునకన్న మిన్నలో రసము చిప్పిలునట్లు ఈ 

పాత్రం బోపీ.ంచెనన్న నిర్వివాదాంశ మే యగును, 

అభిమన్యుడు మహాపీరపురుషుండ ; మహావీరుని సుపుత్రుడు హరి మేనల్లుడు. అగుట. నీత 

డు_త్తమనాయకుండు. పద్మవ్యూహభేదన మొనర్చి, శత్రువుల జెండాడి--- 

“ఇదె యొక పిన్న వాం డడరి యెక్కుడుమూంకల [క్రందు దోలెడుం,. 
గదుపులవెల్పు గోపకునికై వడి నంచు జనుల్ నుతింప 

జేయుట యుం దన్ను పెంచిన గరువంపుందండు)లకు. జి త్త మెలర్చ బుణంబులి! దీర్చుటయు 

మున్నుగా గల యుత్పాహశ కి యే స్థాయిభావము. ఫీవ్య ద్రోణ కర్ణ కృపాది పీఠలోక మాలం 

బనవిభావము. వ్యూహ భేదన, శతునూరణములు ఉద్దీప నవిభావములు. అగుట విరరసము 

చక్కగా భాసమాన మగుచున్నడి. 

మహో త్సాహశ_క్రిసంపన్నత్వమునం గనుమూసి తెజుచునంతలో భార ద్యాజప్రముఖ యోధుల నెవర్చి- 

“ముబుయగు మెజచినట్లు మెజయంగ నరదంబు, క రి కారకీతుకాంతి వెలుల . 

నంపగముల గురుని నలయించి కడచి యిం,[ద్రజునికొడుకు మొగ్గరంబు సొచ్చ్చ.” 

ఈ విద్యు ద్రగముతో నిజముగా తిక్క-నయీ మొగ్గరము 'జొచ్చినది. ఇంక నాతని ఏీరవివోరము 
మిన్నుముట్టుచున్నది. ఈ పద్య మాతని మహావీరపూజ కంకురార్చణము. ఇది “స కర్ణి కార్భపవరో 
చ్చిితధ్యజ, స్సువర్ల వర్మాష్టని రర్జునావరః ఆదిగాగల మూలమునకు మెబుంగు సేం, 

తణమాత్రమున ననన్యసాధ్యమగు వ్యూహమును భేదించి శౌదిరసోల్లసితమూర్తిమై “మహో ర్షవం 
బునం దిరుగు మందరనగంబుచందంబునం గాననంబునం జరియించు తీవానలంబు తెఅంగునం, గాల 

పక్యజనసమాజసంహరణక్రిడనంబు సల్పు భూలిపోలికి” కౌరవవ్యూహమును “తిప్పు కొలివీయుల 

బొడిసేసియు, రూపుమావీయు” |పళయ తాండవముగావింపంగా గారనసై న్యమును “దిక్కు వడ్యును 

సుడివడియును గలంగియు. దొలంగియు వెజచజచియు విచ్చిపజచియు” దీనదశకు వచ్చినది, 
సంస్కృతమున నిట్టి పదజాలము, మహో ట్వేగము తెలుంగుకన్నులకుం గానరావేమో! 

రౌదంరసమూర్తియగు వీరాభిమన్యుని “చేరాశలితోనున్న వారిని బేయవసెడి చేరు కరిగతి దుర్యో 
ధనుండు సమివీంపంగా, దోగిణాచార్యు(డు భయపడి కౌరవయోధుల నందణ నొక్కు_మ్మడి? 

బురికొల్సినాడు. అందజు నన్నిసాయకములం గర్జునొ క్క_ బాణమునం బెరలం జేయగా, 

దో*ణుండు తాను ముందై భయకంవితు లగు కారవయోధులు వెనుక రాయగా మరల నాతని నెదు 

ర్కొ-ని నంతనే, 'సురలును సిద్దులు విద్యాధరులు ”చేయు నుతివాదములు అంబరధరణీమధ్య భాగ 
= గ్గే 

భరితములు కాంగా వారి నందజ నల్లడలకుం "బాజంజేసినాండు. 



(శ్రీ అయ్యంకి వేంకటరమణయ్యగారి సన్మాన సంచిక 

మణియొకపరి దోగిణాది ప్రముఖమైోధవరులు రథచేమి గజఘుంటా తురంగకింకిశీన్యన మేదర 
రోదోంతర రౌద )ంబుగా? నభిమన్యు. జుట్టుము ట్ల, నాతండు “లాభువల క్ష్యుశుద్ధి చి త్రత్య దృఢత(ంబుల్లు 
మెజయి పోరుచున్న తీ “కిరణస్సురణ దుర్ని రీక్షుండగు తపనురీతి, విలయ-కాలవలాహంబు విడం 
బించి (దోణాదుల వెగడుపటిచి ఏరశిఖామణియై విలసిల్ల, విచ్చిన వాహీనుల నిలువరింపనేరక 
అచార్యుండు ని'వ్యెజుపడీ చూచుచు నాతని నభినందింపం జొచ్చినాండు, ఇది దుర్యోధనాదులు 
సహీంపంజూలకపోయిదిం 

ఒక్క బలు డట్టు పలు తెజుం.గుల. దమ్మునొంచుట దుర్యోధన దుశ్శాసనాదుల కీరా చ్యేమములం 

గొని తెచ్చినది. *ఇనుం గబళించు రాహ్ముకియ నే నొకరుండన పోయి పార్ధపుతుని, బరిమా రో 
నని పోయిన దుశ్శాసనుడు విల్లు విజుంగ, మేను సుక రా నొక్క వాలమ్మున “తళ్ళి యొన్నండో 
చచ్చినయట్లు రథంబువిాంద( జేడ్సడి'యుండగా, సారథి తోొలంగం దోలిఫొని పోయినాడు. 

ఏరాభిమన్యునిధాటి కాగయజాలక పారిపోవు కర్ణ కృప సౌబలాది మహాయోధుల ; 

“నలునిలు కర్ణ! యా కృపుండ! సీ విటులేల కడంకందక్క? సౌ 

బల! ధృతి దూల చేమిటికి? బాపహ్రిక ! యి త జి గారవేంద! క్స్ 

బలము జలంబు. జూపి నిలువందగు”” 

నని యెన్ని విధములనో దోొణాచార్యుండు పు5కొల్పినాండు. ఒక్కండును. వెనుదిరిగి మ్మాతము 
రాలేదు, అభిమన్యుకు మార కంఠీరవ్రుండు సింహానాదముచేసి, శంఖము పూరించి, గుణము సారించి, 
“అనికిం దనివిసనక వెనుకందవిలి వట్టి యడని ముట్టి యేక్చ కార్చిచ్చు చందమున, చతురంగబలం 
బుల బౌరిసమరినశ సంగరాంగణము _నానాబీభత్సము నాయెను, గగ నమధ్య భాగ మందలి 
ద్వితీయమార్రాండు౯డై అభిమన్యు(డు గనుపక్టైను. 

ఖొంతసరికి  కుఠభసంభ నప్యయత్నవిశేషంబునం గెరవవాహిని మగడ నభిమన్వుం డాకినది. 

విడే సమయ మని వృభ సేనుడు వటుశరము లేయంగా నభిముగ్యుండు ; 

౪...సూతుం ద్రుంచి విల్,ద్రుంచి తురంగ వక్రములం దూపులు నించి యలంచి మేను నొప్పించిన, 
“కేరంతోడ నజువీనుంగు సీడిచి కొంచుం బాజె నేనాంచల భూమికిం బెలుచ నత్తురగంబులు విహ్గ 
లంబులై *, వృషసేనునిగలి యిట్లు కాలా. వసౌాతిశ్లూపతి : యెదుర్కొని యొక్క. బాణముతో 
“గాలి పెలచం దన్నికొనుచుల జచ్చిశనాండు. అభికున్యు పఠాకమానలమున కాహాుతిమొ 
కారవయోధ శల్రభము లంత మొందుచ్తుండిరి. ఈరీతిం జూడ, '“పెనుచోజు మొగంబునం' బడిన చిజు 
వేప తండంబులచందంబున డావానలంబు దటియం - చాటిన మఘృగకులంబు చాడ్సున, సముద9ంబు 
సొచ్చిన యేజుల చందంబున నతనియంద డించుపడుట స్పష్ట మెనడి, 

సవాస)భానుసన్ని భుండై యట్లున్న నభిమన్యు : “నే వచ్చితిం బట్టి తెచ్చెద నవారణ. బెట్టు 
జరా 



తీక్కాన : పీఠరసము 

పెనంగెనేనియుం, జచ్చు మదీయభూరి భుజశ కి గనుంగొనులో డవి. శల్యనందనుండు రుక్కరథుండు 
తలపడి తల "తెగ నేలపై. బడీ మడిసిసాండు. పిమ్మట నభిమన్యు కు మౌరు(డు గాంధర్వమాయః. 
బర౭గించినాఃడు. దీనివలన కొరవనాయకుల యాలోక నమునకు( జెక్కు_ రధీకులు తమపై బడి 

శన్టాస్రములం బొదువుచున్నట్లు తోచినది. విభమచేతేన్కు.లె న పారి మహాకాలొశుగముల 
_స్తంభింపం జేసినారడుం అభిమన్యుప రో క్రమానలజ్యాలలు తమ్ము మోడ్చి వేయుచుండయగా “మేనులు 
సెమర్ప మొగంబులు వెలువెలంచాజు, నోశళ్ళెండ(, గాళ్ళు వడంక నలుదిక్కులు చూచుచు ధృతి 
సెటీగిపోయిన వెజచణుచి” కురుసై న్వము గగ్గోలు వడినది, 

దుర|ోధనపుతు”(డు లత్మ్మణుం డభిమన్యు( చాశ “పులికొదవమను సింగంపు. గేదమ గొదగొనులీలి 

(త్రుటిమాత్రమున పీఠస్యర్ల మొసంగినాండు. వేయేల! ఈ బౌలవీరుండు విజృంభించి గురుని గురుతనయుం 
గృతవర్శను గర్జుని కృపుని మజియోధు లెల్లర బహూనిశితసాయకముల నొవ్పించియుం. జక్కు 

వజిచియు, పరాభవించినాండు. మగధపతికొడు కశ్శంతుండు దాక నాతని సూతుతల, అశ్వ 
ముల తలలు నాతనితలతో నొక్కమ్మున( గూల్చీ సింహనాద మొనర్చిన యభీమన్యుండు (ప్రళయ 

కాలరుదు,నిం బోలి దుర్నిరీశ్ష్యుండుగా నుండెను, 

ఈ ఏరమూ ర్తిని గాంచి “ధనువు బట్టిన వారికి నెల్ల నొజ్జుయగు దో 9ణాచాక్యుండే “అభిమన్యుడు 

నర్జునోడును నని నొక్కరూపి యనియు, “చూడం బిన్నపాండు కాని యలంతులం బోయెడు 
వాండుకాలో డనియు. బ9శంసింపదొడంగినాండు. కును “నరు(డున్ సుభదయుం, దనయుని గాంచి 
సంతసము దాల్చుట యంతయు రిత్తయిత్తునేశి యన్న 'యభిమన్యుని కియాకతాప మింకొక విధ 
ముగ నుండునా ? es 

కర్తాదు లగు మహారధులు గురునుప'డేశము ననుసరించి వరిచనచే విరథుంజేని యచేకు లాక్కు 
మడి నాతనిపై (బడి చిక్కువజణుపలా ; 

“వాలును బలకోయు గొని య, బ్చాలుండు రయమార గగనభాగంబున కున్మీలిత ధృతిసారుండై.”” 
యెగసిపోంగా నె క్లైవరివిాంద నుటికి హతమార్చునో యని కారవయోధులు భయపడం జొచ్చిరి. 

బ్రంతవజకు. దిక్కున తన ్లేముషీవి శేషముతో నభిమన్యు _నవకివిక్యిమవిరాజితుం. జేసి వీర 
విహారము జేయించినాండు. ఇంకముందు మహాపీ రాభిమన్యుని య_స్త్రమయసమయ మాసన్నమగు 

తీ నభిమన్యునిమై ( జదువరుల హృదయముల నేర్చి గురిడెలు నీరగునట్లు ఆతని ఏరవ)'తారాధ 

నతో మన హృదయముల గొంపోయి దాశ్షీణ్యరసభావముల నూరించుట కాననగుశు. ఆ సమ 
యమున నున్న యభిమన్యునివర్ష న చుద్భుతీము; అప్రతిమానమును 3 

“నెత్తుటం పో త్రిల్లి చేరసిన యలుక్ నుగంబై న వదనంబుకాంతి పఠలోం, 

గౌరవపై నికోత్క_రమున కతిభయదంబగు సింహనాదంబు సెల, 
/ 

గ్ 



శ్రీ అయ్యంకీ చేంకటరమణయ్యగారి సన్మాన సంచీక 

నింగికి నిగుడు రథాంగరోచులు మణికంకణద్యుతులతోంగలని “వెలుగ 

విళుసూపీన గంధసింధురం బనుశేఖ: దలంవించుపటుగతి చెలువు మెణుయ? - 

కుంభసంభ వుండున్న దిక్కునకు. గవిస్పి, యడ్డుపడు నెన( జించిచెండాడు నక్కు.. _ 

.మారవరు మేనియొష్పును మగతనంబుగ, జలము బలము గీ ర్తించె నిస్టరగ ణంబు.” 

అభిమన్నువీరుని తిక్కన మహాకవికంకు నెక్కుడుగా. గీ ర్తించిరా నిక్టరు లని సంబెహము, 

ఇట్టి స్థితిలో నున్నను నథై ర్యమన్న దభిమన్యునియొక్క_ రోముకూపమున నై ననులేదు. పైగా, 

“౫దగేెని యకశ్య్ణ'త్యామను గదియఃగా నాతే(డు కడు బెదరి రథము దిగి” పరుగిడయొచ్చి నాడు, 

ఇంక నభిమన్యుం డేమి చేయగలడు? ఆతని సారథిని రథ్యములను జదియ మోది యశ్వజ్ఞైామకు 

దెల్పుకొను మన్నాడు. తన్ను నూర్కొనువారల “నేనుంగులతోడన బీనుంగులు గావించి కేకయ 

స ప్తకమును రథసహీతేంబు నగ్గలికల నుగ్గు సేసి డస్సి తూయగాడుచుం దొలంగిన యోధుల నుల్లసం 

"బాడుచు నజీమిన వారి నుజుమాడుచు వీరవితంబు ధీరతనిష్థం జలుపుచుండె.” అభిమన్యుని వ్ 

వితమా హాత్మ మెట్టిదో తిక్కన ఏరా రాధ నపరత్వమును బొంగులు దేరు ధోరణిలో నట్టిదిగా 

విశదమగుచున్న ది, 

తుదకు దుశ్యాసనుసుతుతోం బోరుచుండలగాా “వనగజ మంబుజాకర మవారణం జొచ్చి కలంచి 

యాడంగా, మనమునం గొంకులేక 'కృపమాలిన . బోయలు ముట్టి చంపు చ్యాడ్సుని” కౌరవ 

పై న్యము చుట్టుముట్టి యనేకులు గూడి యాతని “నిర్ణయ విధంబునలి జంపిరి. ఇందు కౌరవుల 

(దోహబుద్ధి, యభిమన్యుని నిరుపమాన వీరవితనిష, తిక్కన చూపిన సానుభూతి కనుగొన 

నగును, ఈ విధముగా నేలంగూలిన యభిమన్యుండు ; - 

“జగము లన్ని యును చేజంబున వెలిగించి యపరాద్రి సేరిన తపనుమాడ్కి./ 
దజమవైన కానలు దరికొని నివుజుగ 6 జేసి యాజిన దవళిఖవిధమున, 

గగనంబుతో రాయుకరడులు గల జలం బివురటాజీన మహోర్జ వముక రణే 

నున్నతగతి సెడి యుర్విపై( గడు విన్నన్నై పడియున్న సుభాంళుభంగి 
బీరమునం దమవారికిం బెంపొనర్చి యరుల సమయించి వస మజీ యనునుదప్పి, 
'తెగియుం జూడ్కి.కి. జాల (వేంగగుచుం బొలిచె, 7” 

కాన, -నీతం డమృాతమయుండే. . 

అభిమన్యునకు జరగిన యన్యాయము నకు భూతసంచయములు : “పెక్క.ం[కు గూడీ యిమ్మెయి, 

నొక్కని జంపుట యధర్శమోాహో”యని దిక్కులు మారోగునట్లు పల్కి తమసానుభూలి( జూపినవిం 
ఈవిధముగా శెర్యసారసంపాదితరాద్రుండై పడిన యభిమన్యునికొఅకు విచారించుట పాడిగాదని 
రిక్కనయే యుధిష్టీరునోట నిట్లు పల్కించుచున్నా డు: 

శారి 



తిక్కన : వీరరసము 

“వమూర్చలంబులు సొచ్చి వమూతంగముల. గూల్చీ రథరాజి. గలంచి తురంగముములం 

ద్ఫుంచి పదాతుల. దునుమాడి పెక్కందడు) సె నికప్రవరల సమయంజూచి 

మూకల విరియించి పంక నాచార్యాదియోభుల నెల్లను నొక్కబెసకు 

వెలిచి వియచ్చరుల్ వినుతింప నాకంబు చూజగొన్నట్టి యర్జున తనూజుం 
జూచి మనకు నేల శోకింప”” 

ఈ సాంత్వన వాక్యములు అభిమన్యుని జీవిత సార్థకతను వేనోళ్ళ జాటుచునేయున్న వి, 

నిజమునకు “*పుడవిధనంబు నాకము విభూతియు. జేశెనయేని నల్ల న,మెడు నభిమన్యు నె మ్మొగము 

వేయగు పాలును బోలనేర్చునే” యన్న యుధిష్టీరు వాక్యము లెంత సత్యములో ఆంధ్భోసారస్యత 

మున వీరరస పాత9పోవకు లగు కవు లందటు నై పుణ్యమును గలివినన్సు దిక్కొ-న అభిమన్యు పాత్) 

పోహషణమున( జూపిన విశిప్ట్లనె పుణ్యమును బోల దనుటయు నంత సత్యమే. 

(11) రౌ - 



అం, తి 

కావ్య సృ షై 
(శ్రీ జొన్నలగడ్డ సత్యనారాయణమూర్తి 

సూర్యకిరణమునుండి అద్భుత సృష్టి తల సూపును. ఛాస్కరమయూఖము మహిమో వేతసృప్టీకి 

కన్నతండి) కాగలిగినపుడు భాస్కరుని సృజించిన జగదీళునిసృఫ్థిశ క్రి ఎంత యద్భుతే మైనదో 
ఉాహింపుడు. ఒక్క. సూర్యూనిగాక పెక్కు. సూర్యులను; ఒక్క. లోకమునుగాక అశేషలోకములను 

సృజించినశ కిని తలచినపుడు భావనాశ కి చే కోటికోటి దివ్యచక్షులను సంపాదించి, అనంతా 

కాశమున. అనంతీకాలమున నిండియుండు తేజమును కొంత కాంచివపుడు శరీరపంజరమున కట్లు 

బడియున్నను, మనుప్యాత్శ కొంత దేవశ క్కి నంది తీరును. 

వియ_త్తీలమున వివాంగ మెగనిన కొలది దాని దృగ్దాలమున నూతన దృశ్యములు పడు వడువున 
_ సౌందర్యమువై కన్నుంచు కళోపాసకుని ఊహాశక్తి ఘనతరమైన కొలది బిహ్మోండమందలి 

బవుశాద్భుత దృశ్యములు వాని దృక్కులందు జవో వేతముగ పవేశించి, తోడన వాని హృదయ 

బృందావనమున విడియును. బహ ్రచర్యముకతేన నియమబద్దజీవితేమువలన తేజస్సు  నంతరంగ 

మున నింపి ఓజస్సును మనస్సున నిలుపుకొని, ముని ముఖ్యు లీశ్వరళ కిని కొంత నంది, అనూనమైన 

సృష్టిశ కిని చూపజాలిరి. సాగరతీరమ-న శొరదయామిని నొంటరియె మానవుడు నబువలంకులను 

విభో కించి వపుడు దిన్యదీపు ల జిందుచు, దిగ్యలయముచుట్టు జూపట్టును. దిశావలయ మొక పెద్ద 

గిన్నెయంచువ లె నుండును, గిన్నెలో వెన్నెల తొనకుచుంకును వెన్నెల కరళ్ళ కొొనలందు బుడగలవ లె 

నందందు కొన్ని చుక్కొ.లు తేలును. సచేతనముల ట్రగపడుచు మునిగిమునుగని కొండలు మరందమున 

సీదులాకు తు మైదలవలె తోచును. పాలై పడిన పచ్చనిప్తాడిపగిది మంచుపై రాలినఅకుమూకలవలె 
కాముదీవిచికల పై నా యర్హశర్వరీముహాూూ _ర్రమున పుడమిగల యడవులు నోచరింపవా? పాల 

'వెన్సీపె తేలియాడు విష్ణుబేవునిచందమున సౌాందర్యసము ద్భాసితప9క తీ అత్తతి వెన్నెలవెల్లిపై 

"తేలియాడును. ఈ గిన్నెలోని సౌందర్యమును వర్శ్మింపగల మాననమాతుు డేడి? _తపసుచేసిన 
హృదయ మో గిన్నె బోలున దని వచింతును. తనగుంజె నిట్టిగిన్నె గావించుకొనిన తపశ్శాలి తన 
శక్తిని తానే వర్ణింపజాలడు కాని, యనిర్వ్యచనీయసృళ్టీని (అసాధ్యములను సుసాధ్యము లొనరించు 
వాడు కావున) తన కలమునుండి తన రసనమునుండి వ్య శ్రీకరించి తా నెజుగని, తా నూహింప 
జాలని సౌందర్యము తేన రచనమం బెట్టు విరాజిల్లుచున్న దో యని మిక్కిలి యక్క_జపడి, తనయెడలం 
బ్యసన్ను డ్రై తన రచనమును బహ్మాండమును చేసికొని అందు కాపురమున్న జగదీళునకు ప్రణ 
మిల్లడా? 

ఎట్టిచితమో 'యోజింపుడు--- కనులు మూసీ అంతరంగమును పరికీలించినపుడును కనులు తెజిచి 
అత్మరచనమును పరికించినపుడును ఈత డొశే తెజగు దివ్యదృశ్యమును పొడగాంచును. మానస 

ర 



కావ్యసృష్టి 
నేత్రముపూాల నిట్టిదృశ్యమును (ప్రదర్శించు రచనమును విలోకించినపుడు దానిక ర తపశ్ళాలి యని 
తప్పక గు_ర్రింతుము. పొడుపుకొండచెంత నిలిచిన గాజుకుప్పెభో ననంతకాంతులు విడిది నేర్పజచు 
కొనులీల ఈశ్యరసమత్షమున నిలిచిన వీనిహృదయమున ననంతేశ కులు వసించె నని (గహీంతుము. 
భ్రమరముపై కన్ని డినక్రీటకము భ్రమర మే యగులీల బపిప్రాండముపె దృష్టినిలిపిన పీవగుండె బ్రహ్మాండ 
ముయివదని గు ర్లింతుము, ఈతనిమనసు వనవాూాలివంనీర వమునకు నెచ్చెలిమె, ఎల్ల కడలందు వివా 

రించినదని, పోయిపోయి చుక్కతలుపులను తట్టి, లోపల జొచ్చి లోపల జొచ్చి అందలి వింతలను 
విలోకించి మురిసినదని, శా9వణ మేఘములను విండ్కి అందలి శీతలబిందువులను మెజుపులను 
గుటకలు వేసినదని (పకృతిసంయోగముకతన పండు తలపులను కనినదని, నందనవనమందలి 
ననపోవులను తన వశ మొనరించుకోొనిన దని, కల్పకతలమందలి సౌందర్యలక్షి! జాగి (మొక్కి. 
అవిరళవరముల నందిన దని, ేవనర్తకీబృందమున మసలి మసలి దివ్యగీతి కాకళల నాలాపింప 
'నేర్చినదని, భృంగియై రమాపతి చరణకమల వీయూపషమును తనివార (గోలినదని, భావనము కని 
యిచ్చిన సౌందర్యతిలకను తనదాని గావించుకొని, కనుంగిలిని జేర్పుకొని, చక్కని జెళ్కుల 
గాంతిలు చెక్కిళులనుండి చంద )వంకకు నంకలుచెప్పూ నొసలునుండి మధురో కి కి మార్లమిచ్చు నధ 
రొష్టములనుండి మక్కువతో గూడిన సిగ్గుకుజూపు చూపుగము లనుండి 'బాలచికురవీహిత ఫాలతలము 
నుండి యెనలేని కవి తావిభూతిని శై కొనినదని, విందుగూర్చు మంగళముహూ_ర్తములందు భావభువన 
ములను చక్కెరగోళీలట్లు దిగమ్రింగిన దని గహీంతుము. (వ్రతమునకు, వకాగదృవ్వీకి, ధ్యానమునకు 
తపమునకు అసాధ్యమైన దెద్ది? ఇ వెట్టి సుందరదృశ్యములను, ఎట్టి దివ్యమూ రులను సృష్టించుకొన 

లేను ? ఒకహాపము నూహించుటకు వీని (మోల నొక విగ్రహమును నిలుపనక్కొ-జిలేదు. చేవాథారి 

మొక్క ౦డు (ప్రత్యక్షము కానక్క_అి లేదు. నిమిత్త మెద్దియు పురోభాగమున నిలువనక్క జ లేదు. 

'అదిశియనసి, ' (బహ్మ౯ "అని, “సర్యాంత ర్యామిశియని జగచీళు నుద్దేశించి (శీ శంకరుడు వచించి 

నాడు కాని సామాన్యుల క్రీ 'అదిశయెద్దియో బోధపడలేదు. పామరులయెడల ననురక్తు డెయుండిన 
మహాత్ముడు రామానుజాచార్యుడు జనసామాన్యమున క ద్వైతముకాక విళిస్టాడ్యెత మే సుబోధకము 

కదా యని సగుణబహ్మను, రూపసహితుని నిసైశించినాడు. “కందుగలం డందులేండని సండే 

హము వల””దని చక్రిగార్సి (ప్రహ్లాదుడు పలికి శంకరసిడ్ధాంతే మునకు దారిజూపీనాడు, భాగవతేరచ 

యిత యే (బహ్మసూత్రములను రచించి శంక రాదులభామ్యములకు నవకాశమిచ్చినాడుక దా! “ఎండెందు 

వెదకిచూచిన నందంబే”” కలడని తనయు డనినపుడు హారణ్యక శిపునకు చక్రియ _స్తిత్వమును గూర్చి 

సంచేహామే యుండెను, కాసి _స్తంభమునుండి రూపసహితుడై భగవంతుడు గోచరించినపుడు, 

దానవాగిణి కంతేయు బోధపడినది. ఆ ముహూ ర్హమందలి పిత్యక్షతీవా/నుభవముకతేన 

పిప్లూదపిబోధ మందలి సత్య మెట్టిదో నుజింత బాగుగ గహించినాను. భా గవతమందలి 

ఈ కథను విమర్శకదృవ్టితో పరిశీలించితి మేని, కంకర రామానుజసిద్దాంత ముల పి త్యేకప్రాము 

ఖ్యమును గు_ర్హింతుము. 

తొకి 



శ్రీ అయ్యంకి వేంకటరమణయ్యగారి సన్మాన సంచీక 

సాహిత్యమును; త్ర _క్యశావ్రుమును మత శాస్త్రమును సై దోడులని తెలుపుచుందును. నక్షుతముల 

దోసిట గొని సంర్వేళుడు విశాలనీలాకాశమున వెదజల్టునక్లు శాస్త్రములు ఛాస్య దాశయములను 

ఉత్కృష్ట సత్యములను సాహితీవియ త్తలమున వెదజల్లు నంతదనుక మైదోడులే ! భావవ్య క్త 

కరణమునకు నక్కరైన ఇంగి9యముల నివి మూలదోొయుచో సాహీతికి పనికిరావని వచింతును. 

పంచాగ్నులలో నిందిియములను చిటచిట లాడించుకొనువారిని జూచి కళోపాసకుడు కనులెజ్ఞ 

జేయును. 

“తదియవదన కవుల మధుపాననును నిజనేతా9ంజలుల గోలి” రనికచా,' వ్యాసు ననుసరించిన 

పోతనామాత్యుడు శ్రీకృష్ణుని విలోకించిన భ క్షపవరులను గుటించి "తెలిపినాడు ! దివ్య నేతిము 

లొసగికదా విశ్య్వరూపసందర్శన భాగ్యము జగదీళుడు  గు)డ్డిరాజున కొసగినాడు ! మానవుని 

కన్నులు మూతలు పడిన ముహూర్తమున జగతియందలి సౌందర్యలఖ్మీ నిర్వాసిత; యభాగినివలె 

ఫొగులును. మనుజుల చెవులు మూతలుపడిననాడు సంగీతము చచ్చి స్వర్గమున చేరుకొనుట మేలు. 

ఒకొక లలితకళ కొకొక యిందియను (ప్రాపను నంశమును పాఠకులు మజువరాదు. 

'బాహ్యేంద్రాయములకు వెన్క_చే అంతరంగందిియము లు కలవు, అంతరంగమున జనించి పెరిగి 

'పెంపొందిన భావము "బాహ్యేందియకవాట మునుండియే ఆత ఎస కాశము గావించుకొనును, 

రసనము 'తెగిపడిననాడు సగము చచ్చితి నని గోలపెట్టి, ఇది కలమును చేబట్టును. కాని నాల్క 

నాడింపగల పతిమానవుడు కలమును పట్టగలడని తలచుట తప్పు, భావగ్రహణమును, భావ 

ప్ర కాశమును కర్త వ్యములుగా గల సాహితోోపాసకుడు తేన యిందియములకు సీళ్ళు చేసికొన 

నొల్పడు, వివిధానుభవములను తౌ నందును, తన పఠితలలో తన్ను బోలు వొ రట్టి యనుభవముల 

నందుట తిలకించి మరియును. తాను కులుకును, వారిని కులికించును. "తొ నేడ్చును, వారి నేడ్చించును 

తాను కోపీంచును, వారిని కోపింపచేయును. ఈ విద్యయం దారితేరినవాడే తన రచనమున నవరస 
ములను కురియించును. ఈ విద్య నెబుగనివాడు రసరహితుడు, తేన రచనములందు రసస్రవంతుల 

నీత డెట్లుప్పతిలజేయగలకు + ఈతని రచనము సుజలయుతేసు ఫలసమన్విత శ్యామల సస్యసందీపిత 

సుందరతరుసుశో 'భితమసోళే ద్యానమువ లె నుండదు. అది రాళ్ల గుట్టవలె, ఇటుకలయామవలె 

సుంకుల పోగవువలె, కశైల మోపువలె బొగ్గుల గుంపువలె కోచికల రాసివలె నుండును. ఈ సర 

కులకు 'కావ్యజగతీయందు చోటు లేదు. రసరహితప చార మునకును, సౌందర్యసందీ ప్తముగాని వస్తువు 

నకును కావ్యజగతిలో తా వుండదు, లలితహృదయుల కే పెన డెలిపినవిద్య యవలీలగ నలవడుకు. 

భావపికాశ మక్కణలేక, సంఘసంపర్క- మక్కజిలేక వనూూలనో ముక్కుమూనికొని యుండు 
వాని నటుంచుడు. ఈతడు మానియగుచో నమస్క-రింతును. మాని సంయమి. తేనగుండెను పిడికిట 

బట్టినవాడు. ఇంద్రియహయములను స్వాధీన మొనరించుకొొనిన వికమశాలి. కఠినుడు వేటు. రాతి 

గుండె కలవాడు, 

రాకతో 
స్స 



కావ్యసృష్టి 

ఎట్టి యనుభూతికి హృదయము నొడ్డక, ఎద్దువలె తిని మొద్దువలె పడియుండువాడు, మోడునకు 

అన్నగా రనిపించుకొనువాడు కలమునుగాని, కుంచెనుగాని, పట్టుట కరుడు కాడు, ఈ తీరు మను 

జుని నమ్మరాదని నొక్కి వక్కాణింతును. “అత డించుకైన కోప మెజబుగడు. ఛాలమించి 

వాడని ఒక్కొక మానవుని గుణించి కొందరు కొందరు వచింతురు. తోడన యిది వేదవాక్కని 
నేను గహింపను. వెంటనే ఆ వ్యక్తిని బోనులో నిలిపి తీవివిమర్శకు గుటీజేతును. అతడు 

సంయమియో, దుర కులందు దుర్మతి యో యను నంశము నెబుగునంతేడనుక ఒరుల యభి పాయ 

ములకు “భా భాభలియనను. సూవ్మదృష్టిని, తీవివిమర్శనమును ఎణుగని వారు సాధారణముగా 

కోపించువారిలో మంచి వారధికు'లై యుండుటయు, ఫశ పమెటుగని వారిలో చెడ్డవా రధికస సంఖ్యాకులై 

యుంటయు అసత్యము కాదను నంశమును జ్ఞ ప్రియం దుంచుకొనవలెనని నామన వి. పావండు లందటు 

శాంతిమంతులే! వీరు వ మనువ్యురూపులందు గోచరించు పాపాణములు, * 'అయ్యా!” అని యనవలసిన 

సమయమున వాకు గాదని వీర లూరకొందురు. “ోజాలిి'యనుపదమును వీరు తమ నిఘంటువుల 

నుండి తుడిచిపాజునై చి యుందురు. వీరికి కరుణరస 'మెక్కడిది ! శోకరస మేది? పీరు నవ్వరు; 
తుళ్ల రు. ఫ్రికి హాస్యరస మెక్కడిది? ఇట్టి యయ్యలు కావ్యములు రచింతురా ! రసపూరిత 

కావ్యమహాత్త (మును గహింతురా 3 

చక్కని కావ్యమును చూచ్చి(ఈ కావ్యము త్న శత్రువు రచించిన దై ననేమి) మెచ్చు వాడు మహోడారు 

డనియు, దానిని దుర్విమర్శకు చెరగావించు నాతడు అజ్ఞునియో దుర్శతి యో యనియు, (గ్రహించు 

టొప్పు. సహృదయుని సహజగుణము (పశంస, క్షు[దహృదయుని నై సర్షికగుణము దూపషణము, 

ఎట్టయిన మంచిగొనము కనుగొనవలెనని, మంచిమాట యాడవలెనని మొదటివా డాతురపడును. 

శెండవ వానిది పితికూల పంథ, పఏశంసింపగల వాడే పిశంస నందును, దూవీంపజాలువాడే 

దూషణమును కట్నముగా పడయును. పశంస సదాశకు సంబంధించినది. కావ్య మంద లిజకరము 

సదాశ. నిరాశనుండి, నిట్టూర్చునుండ్కి నిద్దరనుండి, అక్ఞానాంధ కారమునుండి మానవు నుదరించు 

నది యిదియే ! మానవ 'సముద్ధరణమునకు, లోకకఖ్యాణమునకు "పీా-తువగు కళను సృష్టించుటకు 

వలసిన శకి నందుటకు, తన రచనమును భావథాస్వన్నరీచికలచే తీల్గొ- త్తించుటకు సదాశను 

తన పూజాఫీఠ మందలి దీపిక గావించుకొని ముదటివ్య కి దానికీ జేజేలు పాడును, (పార్థ న సలుపును, 

పా౦ర్థనపంథనుండియే ఆరాధ్య దై వతము (అది సత్య మనుడు, సౌందర్య మనుడు శీవ మనుడు) 

మనుష్యహృదయమున పివేశించి, అందు నిత్యశృ్ళంగారమును నిలుపును. పచ్చతోరణమును 

గట్టును. ఈ దివ్యశ్ భ కావ్యమున పితిఫలించి అం దపూర్వసృష్టిని పిదర్శించును. పాంర్థన 

మున చేకుటు అభ్యుదయము ఊహాతీశము. కావుననే కెర్నిసన్ మహాకవి పొర్థనమహ త్త్యమును 
బహుభంగుల బ స్తుతించినాడు, (‘For more things are wrought by prayer than this 

world dreams of...... Vide Idyls of the King. ”) పెన చే ఉలివిన పృశంస పార్థనమునకు 

హైదోడు, ఈ మహాద్దుణముల నలవణుచుకొను వాడే కావ్యసామాజ్యమున పట్టూభివీ. క కడ పరార్థ 
రజా స్య 

రా 



శ్రీ ఆయ్యంకి వేంకటరమణయ్యగారి సన్మాన సంచీక 

జీనియై తనరునని, వీని నెజుగనివాడు అందుండి నిర్యాసితు డగుట కర్షుడని తెలుపుట నా యాశ 

యము, 

గుణమణిహోరమువే నాత జీవితము నలంకరింప జేసికొనువాడే కావ్యసామాజ్యమున పట్టాభిషీ. క్తు 

డగుట కర్టుడవి వచించితిని. ఈశ్యరచరిత్ర యను అినంతగు*ఖనినుండి ఈశ డీ మణులను సంగ) 

హీంచును. కావున భారతీయు లీత డీశ్ళ రాంశసం భూతు డని వచింతుకు. అంతయకాదు. ఈత 

డీశ్య రావతౌారమని వేనోళుల జాటి, ఈతని నారాధింతురు. కావ్యకర్త లీతని కావ్యపీరు గావిం 

చిరి. ఇట్ల్ఏరుని సృష్టించిన కావ్యక రను (ప్రజలు సవమ్యట్టని, ఇలు వేలుపని పీస్తుతించీరి. ఈశ్వర 

గుణమైన ప్రతిభను తేన రచనమున నీతడు [పదర్శింపగలుగుటచే ఈశ్వ రాంశసంభూతుడని, పరార్థ 

జీవి యని లోకము 'లెజుగుతీరున నీతేడు పివ_ర్రించుటచే ఇట్టి దివ్యపదవి నందిసాడు. పాశ్చాత్యు 
లందు హోను రిట్టివాడు డాంశే, వక్టిల్, శు, ేక్రావియరు లిట్టినారు. భారతీయులంను 
వ్యాస వాల్ళీకి కాళి డాసపిఛృతు లిట్టి వారు, 

ఒరులకై పాొగిలి, పోరి ఒరులతో నానందించి, నిజజీవనములం దద్భుతగుణములను కోటివత్తులు 

గావించుకొనిన వారియందు భారతీయు లీశ్య రాంశమునుగాంచి రనుటకు బహుళ తార్కాణములను 

పేర్కొనవక్కరటలేదు. అట్టి మహనీయులను పీరు సూర్యటేవుని సంతతివారని చంద) వంశజులని 

వచించిరి. చెప్పసెలః వారు చేవసము లని దృష్టాంతీకరించుటకు స్వర్గములో నికి వారికై రాజమార్ల 

ముల నేర్చజచిరి. చేవపతి సింహాసనము నధిష్టించి, ప్రత్యక్షముగ సీశ్యరునికడనుండి వరములు 

గైకొని పరమార్థమును చేబట్టి ధనంజయుడై , మహాయా తీకుడై విజయుడై న నరుడు పీరిదృష్టియం 

డెబ్లు వృద్ధినందినాడో మెబుగమా ? కావ్యకర్త ఏరి పృతినిధిసుడీ ! 

తౌ నెజుగని ప్రతిభను ఒకడు మజియొకని కాపాదింపనేరడు. కావ్యకర్త తొలుత తాను విజయుడై. 
తొను ధనంజయుడై , మరొక విజయుని, ధనంజయుని సృష్టంపజాలు నను ముఖ్యాంశమును చదు 

వరులు మజువరాదు. అర్జును డెవ్వరో, కృష జెవ్వరో, రాము డెవ్యరో ఎయగనగోరు వారు ఈ మహా 

పీభులను కావ్యప్రపంచమున సృష్టించిన మహావ్య క్రి ఎవ్వరో తొలుత కనుగొనవలెను, నాటక 
కర్తతేన పాతేములందు ప్రీవేశింపడని; అతనికిని ఆతడు సృష్టించిన పాత )ములకును ఎట్టి సంబం 
ధము ఉండదని పకృతి మాల ముకురమును నిలిపి సత్యసందీ ప్తమెన దృష్టితో మనువ్యుచరితను 

చితంచు టాతనిక _రృవ్య మని వచింతుము. నిక్కమే ! రంగస్థలీ బ్ర)దర్శించుటకు నక్కొ-ర న 
కావ్యమున వేర్వేరు పాత్రముల వ్యకి గత పాముఖ్యమును న్య క్రపరచుట కిట్టి సిద్ధాంతము అని 
వార్య మైనది. పృబోధ మావార్యుని పనిగాని నాటకకర్తది కాదు. జగదీశునివలె సీతడు వెన్క 
నుండవలెను. కాని “జగదీశుడు తాను సృష్టించిన వమూనవ్రలందుగూడ గలడు* (“God 19 both 
immanent and transcendent’) అని త త్త గీశొన్రుము వచించుచున్నదికదా కావ్యక ర 
కూడ నిట్టివాడే ! ఈతని యుతే@ేష్ట పాతి ములం దీతని కనుగొనవచ్చును. విని మానస 
శైలాసమున * నుదయించిన ఛావగంగాథార ఏని యుదా త్రరచనలందు పాయపాయలై 

రక 



(ప్రవహించి అద్భుత సౌందర్యసృష్టిని పాఠకలోకము కన్నులకు కట్టును. వీని హృదయ దిగ్వ 
లయమున తళ్కొ- త్తిన సదాశ ఈతడు సృష్టించిన ఉదారపాొత్రముల చరిత్రలందు మినుకు 
లీనుట నిస్సంశయము. సృష్టిచ్మిత్రములందు. సృక్టికర్తను కనుగొనిన కన్నులు లేవా? ేక్సా 
వీయర్ ను (పాస్పెరో, హేమ్లెట్, ఫాల్ చ్రేఫ్లతో పోల్చిన ఆంగ్లవిమర్శకులు లేరా! న న్నడిగితిరా 
రామకృష్ణులందు అష్టనయుధిప్టిరులందు వాల్నీకివ్యాసు లున్నారని తెలివి, అట్లని బుజువొనరిం 
చుటకై రామాయణ భారత  భాగవతములనుండి బవాళదృష్టాంతములను వేర్కానగలను, 
చూడుడు ! వ్యాసుడు (ఖీ విన్గువుయొక్క_ అవతార మని మన (గంథములే “తేలువుచున్నవి 
రాముడును, కృమ్ణుడును అనతారపూరుషులేకడా ? వ్యాసుడు శ్రీ విష్ణువు కావున కృష్ణునందు 
(శ్రీవిమ్తువును జూపజాలె నని నొక్కి. నచింతును. కిరాశుడే యయ్యు, తపసు కతన శ్రీశ_కరు 
నకు ముందే “సోవామ్”” అని పలికి భగవానుడే యె వాల్మీకి రామచంద్రభ గ వానుని కావ్యజగతి 
యందు (ప్రత్యక్ష మొనరించినాడు. తాను సాహీతీస్మమాట్టు కావున ముల్లోళములకు . సమాట్టు 
కాజాలిన మహాపా(తమును కడుంగడు చక్కగ సృష్టించినాడు. 

విధిసృష్టికి కవిసృష్టి తీసిపోదు. కోవున కవికి (బ్రహ్మ యని నామాంతరము కలదు, 

సజీవమైన దృశ్యమునే ఇన్వలిచూడ్కి. మో%లనో; ఆంతరంగిక దృష్టిసమవ్షవుందో నిలుపుశే 
సృష్టికౌాశలము. నావమరూపములందు సృష్టి పి కాశ వముగును, కావ్యపిథులందు నడువ నేర్చిన మనసు 
ఎన్నెన్ని దృశ్యములనో, ఎంద రెందరు న్వ కులనో కాంచును. దై నికానుభవమున కలుగు సంబంధ 
ములునుు సంపర్క_ములును కావ్యవసుమతియందును గోచరించును. అం దివి మజింత గాఢముగ 
నున్నట్లుండును. గుణయుతులును, రూపసహితుల్తును ఏనిభానురాగసూతములచే (ఆలు 
మగలట్లు తండికొడుకులట్లు) బంధింపబడిన వారును అందు నుసలుదురు. ఆది'యను 

నిర్లుణబహ్మకాక  కమలభవన_ర్తనుడు శకావ్యరంగస్థలిం (బ్రత్యేక్షుమగును. _ర_క్షమాంసములందు 
బహ శ్” రామకృష్ణులట్లు దృగ్గోచరమైనపుడే అష్టాదశ పురాణములును, మహో కావ్యములును 
ఉద్భవించీనవి, అసంఖ్యాకుల హృదయములందు రస్మస్రవంతులను వాంగించినవి, 

పాఠకులారా ! కావ్యసృష్టి ఎట్టి క్షఛాస్ఫృప్టి యో గమనసించఛితిరా ? 

ఛో 



దొ త్య ము * 

(శ్రీ ధూళిపాళ (శ్రీరామమూ ర్తి 

నాయకుడు భృంగము --- నాయిక మాలతి. 

వచిన వేడ్క దమ్నిపునుటీరము తీరము పొంత చల్ల గా 

వీచిక దోగు గాడ్చు పసిబిడ్డల తియ్యని గీతిడోలలో 

నూచెడు నీటుకాడ విదిగో విను మొక్క-టి నీదు రాక 

కాచుక యున్న దోయి పువుకన్నియ తా వలవంత వేగుచు౯. 

చిలిపి మెజుంగు సంజ విరజిమ్మిన తుంపురు వెల్లు జల్లులో 

జలకములాడి పల వలసత్పరిధాన వసానయె రహిన్ 

గలకల నాడు నా యలరుకన్నియ సిగ్గులు దేరు చూాపులకా 

వలపులపంట పీ వటుల వత్తునొ యంచును తొంగిచూ వెడున్. 

చిక్కని పాలవెల్లి జిగి చిందిన తియ్యని లేతబుగ్గలో 

క్రిక్కి-సలాడు సౌరభ ముకించుక 'తాయము వెట్టి వేడు నా 

దిక్కున నాటలాడుకొను తమ్మెర పిల్లల ముద్దు ముద్దుగా 

చక్కని చుక్కపల్లవుని జాడ గనుంగొనలోరి సిగ్గునక 

వాతేజ చింది తేనియలు వాశలుగాం బరు వెత్తునట్టి సం 

గతములో జగత్తు గిలిగింతలు పుత్తువు తన్మయుండవై. 

లేత పసందుటాకుపొదరింట భవచ్చుభదర్శనార్థమై 

యాతురదృష్షులన్ బజపురా! మృదులాంగి, రయమ్ముు రము రా! 

మిలమిల నింద ఏనీలముల మె తనికి వెల్లులు నెల్లీ గొల్పుచున్ 

విలవిల 'ఉక్క_లార్చి పరువె త్తెద వూరక నిట్టునట్టు నా 

వీలుపు నొకించుశేని చెవిబెట్టవురా మధుపాయి! యింత చం 

చలుడ వటంచు మున్నె టు జాలమురా జగచేకసుందరా! 
పట మలనననాానా నాన 

* ఈ భాగము మధుకుల్య యను ఖండకావ్య సంప్పటినుండి యుద్ధ్భతేము. 



(12) 

తీయ్యని పచ్చి తేనియలు శతేర్చెనురా! యెద వెండిగిన్నెలో 

నెయ్యుడ ప్వ్ర వత్తు వని సీ కొణికె. క్షణ మొక్క 'యేడుగా 

౮ | త్ య్యలి వెళ్ళబుచ్చును మధువితమా! భవదర్థమైన రా 

వయ్య ప్రభూ! అలల లలల 

ర్డీ రసలుబ్జజీవి! వినవోయి! క్షణము త్వదీయ మాధుగీ 

తారవ ముజ్జగించి విరహాతురయొ చినురాకుపాన్సున౯ా 

శ్రీ రుచిరాంగకమ్ముులను జేరిచి కన్నియ యేమి విన్న నీ 
వే! రహా వచ్చి తంచుం గనువిచ్చి కనుంగోొని వెచ్చ నూ"ర్చెడు౯. 

చిన్ని యెడంద తియ్యములు చిందిన రాగరసమ్ము వెల్లులె 

మున్ను ౫ జాగిపోవునెడం బుక్కిలిబంటిగ నూనినట్టి యా 

కొ9ిన్నన కన్నె సోగకనుకోసల జేగురువారుచరాపులకా 

తెన్నులు ముంచి వేసరి మదిం దురపిలెడురా! కృపాభరా! 

ఈసరి కా సుమాంగి యసలే చిబటు వేడిమి గమ శ్రరించు స్ 

పాసనగాలి కే మగునొ! పాలసముదిము పొంగిపోయెడుక౯ా 

మోసము వచ్చునేమొ! పదమోయి! త్యరంపడు మోయి! కన్ను లకొ 

మూాసియు విష్తునంతటనె ముద్దియం జేరగదోయి భృంగమా! 

సీను కుమారభ్ళంగమవు నిర్మలగానరసపసి కస 

ర్యావనిమండలుండన్ర, సుహాసిని సర్వసు వాసినీళిరో 

ఛభావితమూూ రి మాలతి, ధు)వము గ నిర్వరం గూర్పుటన్ గదా 

యా వలరాచవాం డతనుం డయ్యు జగముల నెల్ల గెల్బుటల్ * 

దొత్యము. 

రాజ్ 



శ గో స్వా మితులసీదాసు 

శ్రీ వారణాసి రామమూర్తి 

పొతఃస్శరణీయులగు (శ్రీ గోస్వామి తులనీదాసుగారు. హిందీ భ క్షకవిసమాజమున కంతకుం దల 
మానికము వంటివారు. హిందీ సాహి త్యాకాశమును దమకవితాదీధితులచే ప్రా కాశమానము చేసి 

యద్వితీయపితిభ చే వెలుగొందు కవిమా రాండులు; విజ్ఞానమూ రులు, వారి కవతయం 'దెచ్చట 

జూచినను లోకసంగ్భహ భావము స్ఫుటముగ గోచరించును. సర్భమా న వకళ్యాణమునే తమజీవిత 

పరమావధిగ నెంచుకొని కవిలోకమునకును భ క్షసమాజమునకు నాదర్శ ప్రాయమగు జీవితము 

గడవీ యమరత్వముం బొందిన ధన్యులు. 

అట్టి మహానుభావుని జీవిశమును గావ్యపటిమను గురంచి తెలిసికొనుటకు బూర్వము వారు జీవించి 

యున్న సమయమును దత్మా-లీనపరిస్థితిని గచునించవలసియున్నది. 

తులసిదాసుగారు తమరచనలం దెచ్చటను తమజన్మతిథి వీమయమై పస్తావించియుండలేదు. సుపి 
సిద్దగ్యంథమగు తన *“రామచరితవమాూనసము నం దద్దాని రచనాకాలము విక )మార్క-శకము 

*1681 సంవత్సరమని వాసియున్నారు. 

“సంవత సోరహా సెయికతీసా - కరాశథా హరిపద ధరినీసా.”” 

ఇదిగాక తన “కవితావళీ రామాయణము, “గ తావళీ రామాయణము మొదలగు వానిలో రచనా 

కాలము నొసంగినను నవి యన్నియు రామాయణమునకు( దరువాత వాాయబడిన వే కనుక జన 
శ్రుతులు, అనుమానములు దప్ప వారి జన్మతిథి నిర్ణయించుటకు మరెట్టి గంథాధారములులేవు, శివ 
సింహసేంగ రను నాయన తన “శివ సింహసరోజ్” అను గంథమున మి! క॥ 1568 వ సంవత్సరమున 

గోస్వామిగారు పుట్టియుందు రని జన శ్రుతిని నాధారముగ గొని (వాసెను. అదియే సరియని నమ్ముచో 
“రామచరిత మానసముిను కవి తన 44వ యేట బా9రంభించియుండవలయును. “మానస 
మయంక వును గంథమును వ్యోసిన శివలాల్ పాఠక్షొ వి॥ శ! 1554 లో తులనీచానుగారు పుట్టి 

యుండిరని వాసెను ఇదియే నిజముగుచో రామచరితమానసమును రచించునాటికే కవి 77 సంవ 
తరముల వృద్దు(డై యుండవలెను. కాని సుప్రసిద్ధ హింద్ భాషాతత్వ వే త్తలు, సాహిత్యజ్ఞులు నగు 
(గియర్స౯ పండిత్ రాంగులాం ద్వివేది, రామచంద్ర శుక్ల మొదలగువారు వి॥ శ॥ 1589 గోసాంమి 
గారి జన్మతిథి యని యభిప్రాయపడుచున్నారు. ళివసింహాసేంగర్ గారి మతమునకు పీరి యభి 
పాియమునకు( బేడా 6 సంవత్సరములు మాత్రమే, ఒక్కొక్క సమయమున జన(శ్రుతియ్ నిజము 

* విక9మార్మ..శక సంవళ్ళరమునుండి ర్ సంవత్సరములు తీసి వేయుచో వ) సృవళక సంవత్సరము రాగలదు. 

A) 



శ్రీ గోస్వామి తులసీదాసు 

గావచ్చును. శకానిన నమ్మందగిన పినూణములు లభింపనంత వరకు నిదమిల్ల మని చెప్పజాలము. 

కనుక వి॥ శ॥ 1588---69 సంవత్సరముల మధ్య నెప్పుడో శ్రీతులనీ దాసుగారు జన్మించియుందు 

రని యనుకొనవచ్చును, 

తమ నిర్యాణసమయము' గూర్చి కవిగారు స్వయముగ నే చెప్పికొనియున్నారు. 

“సంవత సోరహదై అసీ - అనీ గంగ శీ తీర్ 

ఇా9వణభుక్లా సప్తమి - తులనీ తజెవు శరీర్ ” 

అనగా వి॥ శ॥ 1680 సంవత్సరము శ్రావణ శుద్ధ సప్తమినాడు _అనీనదీతీరమున తులసీ 

దాసు చేహమును చాలించెను, దీనినిబట్టి యా వమపోకవి దాడాపు 97 సంవత్సరములు పూర్ణా 

యున్రాయను ననుభవించి పరమపదించి రని తెలియుచున్నది. ° 

పై విమయములంబట్టి గోస్వామిగారు క్రీర శ] 1526 ముదలు 1628 వరకు జీవించియుండి రని 

“తెలియుచున్నది. 'ఆ కాలమునందలి డేశపరిస్థితులు గూడ కొంచెము గమనించనలయును, 

హిందీ సాహిత్య చరిత 9లో స్ట న 1318 మొదలు 1648 వరకు భక్రియుగముగ నెన్నబడు 

చున్నది. అంతకు పూర్వము పీరగాథల (Ballads) కాలపు సాహీత్యము లభించుచున్నను నిజమున 

కీ కాలమునచే భ కకవులద్యారా చిరస్థాయి యగు సాహిత్య సౌధనిర్మాణము జరిగియుంజెను. ఏర 

గాథలలో మునిగి తేలుచుండిన పిజలదృక్సథము (>) క్తి రస సపూరితము లగు కావ్యము లాకర్షి ంచు 

టకు గారణ మా కాలపుదేశపరిస్టితులే. ఉ క్షరహిందూస్థానమునం దంతేటను వుహామ దీయుల 

షిభుత్యము. నెలకొనియుండెను, మహమ్మద్ గజిసీ, వహాోబుద్దిల, గోరీ మొదలగువారి దండ 

యాత్రల వలనను, చేధీయ రాజులలో నై కమత్యము శేనందునను, కీంందూ రాజులు తవు రాజ్యూధి 

శారముల' గోల్పోయి మహామ్మదీ యులకు చాసోహా మ్మృనిరి. ఢిల్లి కింపోసన ము శతు)వశ 

మాయెను, సుపిసిద్ధత్ష తీ యవీరుం డగు హమ్మోర్ దేవుని యనంతర మా మహమ్మదీయ 

వాహిని నరికట్ట(జాలీన ఫీరులు ేకుండిరి. హిందువుల మొణజ లాలకించు ప ప్రభువు "లెవ్వరు చేకుండు 

టచే నా జాతియందు నిరుత్పాహము, నిరాశ యధికమై వారు“ అనన్యా శృింతయన్సొ మాం, 

యే జనాః పర్షుపాస లే, తేపూం నిత్యాభియుక్తానాం యోగశ్లే మం వహామ్యుహ' ' మ్మని ఘుంటా 

పథము నుద్దోపించిన భగవానుని లోకకళ్యాణకర మును ధర్మరకుణనిరతేము నగు మూర్తి నాశ 

యించిరి. సనాతనమగు హిందూధర్మ మా మహామ్మదీయుల తాకిడులను లక్ష్యు పెట్టక నేటికిని సుస్థిర 

ముగ నిక్యనూతనకో భలతో దుగాందుచుండతుకు? గారణ మా లోకో  త్తరచరితుండును 

పుకుపో త్త తముడు నగు కోదండరాముని శరణు బొచ్చుటయే. అట్టి ప్రమాద పరిస్థితులలో 

న్దీ (శ్రీగోస్యామిగారు, భ_్క్తసూరదాస్ , మీరాబాయి ముదలగు వారు తమ "కా వ్యామృత ధారలచే 

నిర్జీవమగు. పౌందూజాతీయందు పున ప్రాణప్రతిష్ట 'జేసియుండిరి. వా_స్తవమునకు హిందీసాహిత్యమున 

స్వర్ణ సరయుగ మదియే. 
ae) 



(శ్రీ అయ్యంకి వేంకటరమణయ్యగారి సన్మాన సంచిక 

జన్మతీథివలెనే గోస్వామిగారి జన్యస్టానము గూడ ఫొంతవరకు వివాచాంశముగనే యున్నది 

కొందరు రాజూపురమనియు, కొందరు హోజీపురమనియు నింక గొందరు “సోరోలి “తారీ లను 

(పచేశము లనియు పలువిధముల చెప్పియున్నారు. తము వాదముల నిల బెట్టుకొనుటకై (పతివారును 

కొన్ని కొన్ని (పమాణముల జూపినను “సోరోల (సూకరశ్తే త్రము) అనునది తులసీదాసు పుట్టిన 
చోటని నమ్మదగియున్న ది. తులసీ దా సతిబాల్యావ వస్థయం టే “సోరోలి లో చిచ్చ మెత్తుకొనుచుండె 

నని తన రచనలం దచ్చటచ్చట జెప్పుకొనియున్నాడు. నేటికిని “సోరోం గ్రామస్థులు నా పరిసర 
ములలోని వారును తులసీజన్మస్థాన మదియే యనియు నచ్చట నొక కసాయి బీధిళో నాయన 

కుటీర ముండెననియు చెప్పుచున్నారు. గోస్వామిగారు కూడ తన యిట్లు కసాయిపీథిలో నుండెనని 
చెప్పుకొని యున్నారు, 

“తులసీ తేరీ రరోపడీ గలకటియోం కేపాస్ 

జౌనకరె సోయీ భంై తూ కత హోత ఉదాస్.” 

ఇందు “గలకటియా) (గొంతు కోయువారు) యను శబ్దమును బట్టి చూడ నీ వాదము నిజమని తోచు 

చున్నది. కాని గిియర్స౯, రామగులాం ద్వివేది రామచందుళుక్ష మొదలగు పండితులు 

రాజాపురమే కవిగారి జన్మస్తాన మనియు, నేటికి నచ్చ,ట వారి మందిర మున్న దనియు చెంచు 
. రథ ' Ww 

చున్నారు, 

@ గోస్వామిగారు సరయూ పారణ బావాగ్హణులు, ప్ తండి “ఆ త్మారామ్ దూ బే, తల్లి పేరు 

లనీ” ఒకానొకచోట తులనీ. 

“తను జన్యో కుటిల కీటజ్యోంత జ్యోమాతు పితాహూంి” అనియు కవితావళియందు, “మాతుపితా 
జగజాయితేజో” యనియు (వాసికొనియుండుటచే నాయన జన్మించిన వెంటనే మాతావీళృహీను 

ఖై రని తెలియుచున్నది. తులసీదాసుగారి మొదటిపే రది గాదనియు శ్రీరామచందుంజే తనకు 
“రామబోలా” యని నామకరణ మొనర్చియుండెననియు నాయన (వాసికొనియున్నారు. *రామకో 

గులామ్, నామరామ బోలా రాఖ్యో రామో కాని తులనీదాసను సే శిప్పటినుండి యెందులకు 

వచ్చెనో రాఢిగ "తెలియదు. 'బాల్యముననే తలిదండుల గోలోయి తులసీదాసు మధు 

కరవృ త్తిచే నుదరపోవణ మొనర్చుకొనుచుండ బాబా నరహరిదాసను నాయన యతనిం జేరదీసి 

విద్యాదాన మొన ర్చెను, 

“మెంపుని నిజగురు సనసునీ, కథాజొ సూకరఖేత్ ." 

రామకథ తులనీడాసునకు (బ(పథమమున నెరిగించిన దీ నరహరిడానే. గురువువెంట కొంత కాలము 

నకు కాకీ చని, యందు పంచగంగాఘట్టమున -శేవసనాతను లను పండితునియొద్ద శు శ్రరావ జేసి 

"వేద వేదాంగములందును దర్శనేతివోసపురాణములందును (పావీణ్యము నొందిరి, తర్వాత యమునా 
లీరవాసీ యగు (బాహ్మాణు( డొక డీయన వినయ సౌశీల్యాదినుగుణనంప శ లికి _మెచ్చికాని తన 

a) 



మ శ్రీ గోస్వామి తులసీదాసు 

కుమా కె నిచ్చి వివాహ' మొన క్చెను, జనశ్రుతినిబట్టి చూడ నీభార్య సద్బోధవల్లనే తులనీచాసు 
భక్తు. డయ్యెనని తెలియుచున్నది, 

ఒకనాడు తులనీదా సింట అేనివేళ పుట్టినింటి వా రామెను పిలుచుకొని వెళ్ళగా సాయన తిరిగివచ్చి 
జరిగిన సమాచారము నెరిగి మోహోతిరేకమున రాత్రి యని శంకింపక వెల్లవలతో నున్న నదీపవా 
హాము నీది భార్యయుంకు (గామమునకు బోయెనట. ఆమె తనభ ర యవివేకమునకు విషయలోలు 
పత్యమునకు మిగుల నొచ్చుకొని యాతని జూచి... “అస్ట్చర్శమయమును క్షణభంగురము నగు 
నా చేహముపైనున్న (క్రీతి మోకు శ్రీరామచందునిపై నుండుచో భవఖీతి 'లేకుండునుగచా. 
మీ ర0త లజ్ఞాహీన్నులై యేల వచ్చితిరని యధిశ్తేవించె నట. భార్యపలుకులు వాదయమున 
ములుకు లై నాటి వేధింప జ్ఞానోదయ మయి సంసారమును ద్యజించి కాళీ చేరి తులసి శ్రీామున 
కాంతరంగికభ క్కు డయ్యెను. 

కాలనీలో కొంతకాల ముండినత ర్యాత తులనీదాసుగారు 19 సంవత్పరముల కాలము భారత చేశ 
సంచార మొనర్చి రా మేశ్యరము మొదలు మాసససరస్సువరకు గల పుణ్యతీర్ణ ములు 'సేవించిరి. 
తీర్థ రాజమగు (పయాగయు చిత్రకూటము నాయన కత్యంత వ్రీతికర మగు స్థానములు. చి తకూట 
మున నుండగా సమశకాలికుడగు భో కృసూరదా సాయనను దర్శించియుండెను. ఆ సమయముననే 
గోస్వామి 'గీతావరీ, కృవ్ణగీ తా వళి” యను (గ్రంథముల రచించియుండెను. తన (ప్రసిద్ధ గంథమగు 
రామచరితమానసమునందలి బాల, అయోధ్యా, అరణ్యకాండముల న యోధ్యయందును, కివ్క్౦ధా 
కాండమును కాశిలో నున్న కాలమునను రచించియుండిరి. రామాయణమును రచించుటతో తులసీ 
దాసుగారి యశశ్చం(దికలు నలుదిక్కుల వ్యాపించి చేశ మంతయు వారిని పూజింపసాగెను. రామ 
నామ మందలి తన యనన్యసామాన్యవిశ్వాసమువలన చేశమున ననేకవిధము లగు చమత్కార 
ములం జూవీ (ప్రజల నాకర్షించ నని జనశుతులవలన చెలియుచున్నది. 

ఆకాలమున కాలనీలో శివభక్తుండు మధుసూదన సరస్వతి యను గొప్ప పండితు. డుండెను  ఒకనా 
డాయన తులసీదాసుతో శ్యాస్త్రచర్చ చేసి సంతోషీంచి యీ క్రింది శ్లోకరాపమున దన యఖ 
(సాయ మొసగియుండెను, 

ఆనంద కాననే హ్యస్నిక జంగమ స్తులనీతరు; 

కవితామంజరీ యస్య రామభఏమరభూవీ.తా. 

“భ కృమాలోేరచించిన నాభాదాసు, నూరచాసు, మీరాబాయి మొదలగు భ కులు వీరికి సమ 
కాలీనులు. పరమభ రురాలగు మోరాపౌయి యింటివారలచే  బాధించంబడి యేమియు. దోచక 
సలహో గోరుచు తులనీదాసుగారికి జాబు వా్రయుటయు నా భక్తుల. డందుకు జవాబుగ--నీతా 
రాముల నిష్ట్రదై వములుగా( గొలువ దగ్గరబంధువులనై నను త్యజించవలసిన దేశ యను నాశళయమనము 
నొసగు గీతము వ్రాసి పంపుటయు. జరితృప్రసిద్ధములు, 

+ఖో 



(శ్రీ ఆయ్యంకి వేంకటరమణయ్యగారి సన్మాన సంచిక 

పీర్రిక్రి వానుమంతుని ద్యారా రామదర్శనము లభించెనని యీ క్రింది జన శుతిగలదు. తులనీదాసు 

రామనామమహిమవలన నొక పేతమును తృవిపరుపష్క నది యాయన నేదైన కోరుకొను 

మనెనట. అంతట (శ్రీ రామదర్శనము కల్లింపవ'లె నని దాసుగారు కోర గా నావేత మక్కార్యము 

తేన కసాధ్యమయినను తన 'యోపీనంత సాయపజెదనని యెంచి హనుమంతు. డు ప్రతిదినము నొక 

వికలాంగుని రూపమున రామాయణశ్రవణమున కై కాశిలో నొక "బ్రాహ్మణుని యింటికి వచ్చు 

చుండుటః 'బెలిపి యమ్మహోతు ని నాశథయించుచో నతని కోర్కె కొనసాగు నని చెప్పెనట. అౌ్లు 

యాతండును కుష్టువానిరాపమున నున్న హనుమంతుని గుర్తించి తన కోర్కె వినిపింప నాయన 

చిత్రకూట్లమున రామదర్శనము చేయించెద ననె నట, వెంటనే చితికూటము' చేరి తులనీడాసుగా 

రొకనాడు ధ్యానవుగ్ను లై యుండ సుందరు(డగు రాజకువూరు. డొకం డరుబెంచి చందనము 

కావలయు నని యడుగగా నత డది యరుగదీసి యిచ్చెనట. అంతలో జగనమౌర్షమున హనుమంతు. 

డొక పక్షిరాపమున నీ కింది శ్లోకమును చదివి యారాజకువూరుండే రామచందు” డని సూచించె 

వంట. 

“చితికూటశకే ఘాటపర్ - భయిసంతనకీ ఖీడ్ 
తులసిడాస చండన ఫసెవు - తిలకకచె రఘువిర్ ౫” 

వెంటనే ఆ రాకుమారుని జూచి “రామా! రామా!'యని భక్రివిహ్యలుండై యరచుచు నా యదృష్ట 

శాలి మూర్చ నొందెనట! ఇం తేగాక కాశిలో వసించు దినములలో -వోరుల బారినుండి రామ 

లక్ష్మణులు ధనుర్చాణసహితులై నోస్వామిగారి కుటీరమును కాపాడుచుండి రని కింవదంతి గలదు, 
ఇంతవరకు గోస్యామిగారి జీవిక చరిశమును సంత్నేపముగ బెలిసికొంటిమి. ఇక సామహానుభావుని 

స్వభావమును బఏకృతినిగూర్చి కొంత తెలిసికొందము. నిజమగు భి కుండగుటచే నీయనయం దహం 

భానము, అత్మ స్తుతి, పరనింద, సోోత్క- గ మొదలగునవి మచ్చునశై నం గానరావు. సృష్టిలో 

తానే లఘుతమ మగు జీవి యని యాయననమ్మకము. ఆయన వ్యాసిన “వినయపటిక యను 

(గ్రంథము (ప్రారంభమునుండియు చివరవరకు తన లఘుతని'వేదనము, భగవన్శహత్వప)దర్శ 

నము. దప్ప మేశేమియు గానరాదు. 

“ రామసో( బడో హా కోన మాసో కా౯ ఛోటోశ 

“వంచక భగత క్రహాయి రామే, కింకరకంచన కోవా కామేే 
తి నమహ (పథమశేఖ జగమోరీ, ధిగ ధర్శధ్యజధంధర కధోరీ.”) 

జౌ” అపనే అవగునసబ్ కహ ఊం, బాఢయి కధాపాఠరనహింలవావూలి” 

భక్తులు నెండు తేగలు. అం దొకరు కేవలము తమ వ్య క్రిగతమగు ము కి కొర కె యేకాంతభజన 
సల్పుచుందురు. అట్టి వారికి 'బావ్యాప్రపంచముతో *. బనియే యుండదు. వా శేకాంత సాధకులు. 

చరెండవరకపు భకుః డాత్ స్ఞద్ధరణకై యంతగా పాటుపడక లోక క భల్యాణమునే పరమావధిగ నెంచు 
కొని యందులకై భగవానుని లోకరతక్షక.__దుష్ట్రళిత్షక, శిష్టరక్షక = స్వరూపముననే చర్మచక్షు 

చో ba 



$9 గోస్వామి తులసీదాసు 

వులకు గోచరించు చాహ్యప్రపంచమునం (బ్రతివ్యీంచి యుపాసించుచుండును. _ శ్రీతులనీదాసుగా 
రెళెండవ ( శేణికి జెందినవారు. ఆయన దురంతకులు, అనావారులు, కర్మ(భమ్హలు, కర్శవ్య 
దూరులు, నీతిబావన్య్యులు పావషంకులతో నిండియున్న యీ సమాజమును జూచి తటస్థుండై 
యుండజాలండు.. సమాజమును సమూలముగ నాశనము జేయు నా విషసర్పముల బారినుండి 
మానవజాతిని కాపాడునంతవరకు నాయనకు మనశ్శాంతి యుండదు. అందుకై తన గింథము 
లలో నడుగడుగునకు నట్టి కుమార్షయుల ఖండనము, వర్ణాశ)మధర శ్రసదాజారముల ప్రతిపాద 
నము నొనర్చుచు ప్రజలదృష్టి నావైపున కాకర్షించుచుండును. ధర్మహోని సహింపంజూలక వామ 
మార్గీయు లవలంబించు విధానముల నిందించియుండెశేగాని వ్య క్కిగతముగ వారియెడ నాయన 
శెట్టి ద్వేవమును "లేదు, 

గోస్వామి తులనీదాసుగా రత్యత సరళస్యథావులు. నిరభీనూనులు; నిరభిమూను లన నాత్శగారవ 

శూూన్యులని భావముగాదు. భయమువలనగాని లోభమువలనగాని తేన దై న్యమును బకటించునట్టి 
(పకృతి యాయనదిగాదు. ధనలోభమునకు గురియై తేన యమూల్యమగు వాణి నమ్ముకొనుటయు 
స్వార్థాంధులగు మానవుల బశంసించుటయు నాయన కంత మాతిము నిష్టములేదు. తేన (గంథ 
ముల లోక కళ్యాణమున కై పర మేశ్వర ప్రత్యర్థము రచించెనేగాని మానవమాతు”న కెవ్యనికిని 
కృతి యొసగి యుండలేదు, ఈ విషయమున నీయన తెలుంగు భ క్షకవి శిరోమణి యగు (క్రీ పోతన్న 
గారిని బోలినారు. తన కత్యంతపియమితు9ండగు “రాజా టోడర్” అను నాయన మరణవార్త 
వినినపుడుమాత) మాతని సుగుణసంప త్తిని స్నేహపాత్రతను గొనియాడెను. 

పుణ్యభూమి యగు భారతావనియందు జన్మించుట గొప్ప పూర్వపుణ్యమువలననే గలుగునని 
యాయన భావము. 

“భవి భారతభూమి, భలేకుల జన్మసమాజ సరీర భలోలహినై 

జోభజే భగవాన్ సయాన సోయీ, తులనీ హార్ చాతకజ్యోం లహీశై. 

ల్లీ) తులసీడాసుగారి కావ్యకౌశల మెజుంగుటకు బూర్య మాయన యే యే విషయములను దృక్పథ 
మున నుంచుకొని గ౦ంథర చనకు. గడంగినో చూతము. గోస్వామిగా రుదారస్వభావులనియు సర్వ 

మానవకభ్యాణమునకు పాటుపడుటయే యాయనస్యభావ మనియు జూచియుంటిమి. సమాజమున 
వేదసమ్మతమగు లోకధర్భుము పితిస్థి౦పంుడిననే గాని మానవజీవితము నిర్దప్తమె పరిపూర్ణ 
తము బడయజాలదని యాయన నమ్మకము. అందులకై లోకధర్మపితిస్టాపన శే తన రచనలందు 
బ్యాధాన్య "వొంసగియుం డెను, 

కర్మకాండ, . జ్ఞానకాండ, ఉపాసనాకాండ లను సీ మూడును శుతిసమ్మత మగు లోక ధర్మమున 

కంగములు. ఈ మూడును సవుముగ సమాజమున ననుష్టీంప బడునంతే కాలము నూనవజీవితము 

సుమ మగు మార్గమున నడచుచుండును. అట్లుకాక యిం దే యొక్క యవయవమైనను డా నుండ 

న్! 



శ్రీ అయ్యంకి వేంకటరమణయ్యగారి సన్మాన సంచిక 

వలసిన పరిమితిని మించియున్నను లేక తగ్గియున్నను సమాజమున సమత్వము నళించి పిజలలో 

నశాంతియు ధిక్కారమును విజృంభించును. అట్ట పరిస్థితులలో నత్యున్నతి నరికట్టియు లేక 

శ్రీణించిన యంగము నుద్దకించియు మరల సమత్వమును స్థావించుటశై భగవానుని పంపున నెవరో 

మహాత్ను లవతరించుచుందురు. చేశమున కర్మకాండ ప్రబలి యజ్ఞయాగాదులందు పశుబలు 

లెక్కువ కాగా, బుద్ధభగ వాను డవతరించి యద్దాని నిరోధించుటయు, మరల కొంతకాలమునకు 

బౌద్ద పాపండముత ప్రచారకులు దేశము నావరించగా, నాదిశంకరు లవతరించి వై దిక ధర్మస్థాపన 

మొనర్నుటయు చరిత) ప్రసిద్ధ ములు, 

ఇళ్ల శ్ర నోస్యామిగా రవతీరించుసరికి గూడ చేశమున మతసంబంధముగు విషమస్థిలి (పబలియుండెను. 

హను వైప్టవ, బొద, శా క్రియ, పాషండమార్షములు విజృంభించి, ఆయా మతాచార్యు లందరు సమత 

పిశంస్క పరమితనిందా ద్వేషము లొనర్చుచు బరస్సరము గలహించుకొనుచుండిరి, సామాస్యజనుల 

శేమార్లము వేదవిహిత'మై యనుకేరణీయమో తెలియక తికమక పడుచుండిరి. దక్షి ణాపథమున నీ 

యశాంతి పెచ్చుపెఃిగి శివకంచి, వివ్ణుకంచి యనునవి యెర్పడెను. ఉ _తృరచేశమున ముసల్మానుల 

యధికారమునకు లోబడి పృజలబుద్ది, పురుపార్లమును గోలోయి కర్శజ్ఞాన ఉపాసనామాగ్గముల 

వదలి నిర్వర్యమయ్యెను. 'వేదశా,స్తు దదూషణము వర్తాశంమధర్నవి రాదరణయు పిబలము "కాబొ 

చ్చెను. సెద్దలయెడ భ క్కి శద్గలు లేకుండుట్క దుష్టుల మదమణచు ఏకుల గారవించక పోవుట, పండి 

తుల సన్మానించకుండుట మొదలగు దురాచారములం జూచి గోస్వామి గారి యాత సహింపలేక 

పోయెను. ఆ మహామహూుడు తేన యమృత వాణి ద్యారా వేద శా్యస్త్రుసవ్నుత మగు కర్శజ్ఞాన 

ములను వన్తాశిమధర్మములను భ క్లితో సమన్యయ మొనర్చి సమాజమునందలి వై మమ్యమును 

పారదో*లీ దాని కొక నూతన జీవ మెసంగాను, తనయాదర్శముల కనుకూలముగ నుండుటశె 

లోకోత రచరితు డగు రామచం[దుని చరితను గాన మొనన్చిను. - లోకపివృ త్తి నెరింగిన వాం 

డగుటచే శుర్ధోప న్యాసముల నొసగుటకన్న రాముని సర్భమంగశగుణసంపన్న ము, వీల బల సౌండర్య 

సంయుతేము నగు నాదర్శస్వరూపమును పజల మనోమందిరముల జితించి వారల .నాకర్షి ంచుట 

సులభమని యట్లూన ర్చెను. “రామలీలలం చే పాపంచిక వ్యవహారము లను, పోపంచిక వ్యాపారము 

లంజే రామలీలల సమన్వయించి, ల్రీగరాము(కు లౌకికవ్యాపారముల నిర్హి ప్రుడై యుండు మానవ 

మాతుిండే యని చూపుటతో ప్రజలు తమంతట డామె యాకర్షించబడిరి. రామచరి[తీవలన 

సమాజమున “రామత్వ” “రావణత్య నిరూపణ మేర్పడి (ప్రజలలో రామత్వమునెడల శ్రద్ధా 

భక్తి (వమలును, రావణత్వ మనిన జుగుప్పు, ద్వేషము, నిరసనభావములు గలైను. ఇది గోస్వామి 

గారి లౌకికదృష్టికోణము.. కాని పారమార్థిక బుద్ధితో జూచిన నాయన క్రీచరాచరసృష్టి యంతయు 

“సియా రామమయివుగుటవలన పూజసీయము. 

“రియా రావు మయ సబ్ జగజాసీ - కరాంపినావమ చోరి జుళపాసీ 

పిజలలోని శైవ నైవ్లవ ద్వేవభావములం 'చారదో)లి పరమతసహిమ్షుత్యము నలకొల్ప్చను, 

ఆదర్శపురుషుండగు రామచందు) 

గాః 



ఫ్ర గోస్వామి తులసీదాసు 

శివదోంహీ ముమదాసక హోవై - సోనరసపనెవు మోహీ నఖావై” 
యని వాటిచెప్పి ప్రజలలో సౌమనస్వము సెంపొందించెను. ఇట్లంధకారావృత మగు లాకికజీవిత 
'మున ధర్శ్మజ్యోతి వెలిగించి మానవసమాజమునకు మపోోపశకార మునర్చెను, 

ఇక తులనీదాసుగారి భ క్రిమార్ల మంతేటి జనామోదము చేల పొంబెనో చూతము. గోసాంమి తవు 
భక్కిభావమున కాలంబనముగ నాదర్శపురుపో త్రము నెన్ను కొని యనంత సౌందర్య, బల్క శీలము 
లనెడి శక్తుల మేళనముచే. నాయనజీవితమును మహాచుంబకముగ నొనశ్చెను. శువ్క_ము లగు 
జ్ఞనోప బేశముల నొసలక భగవానుని లోకరక్షుకరాపమును లౌకిక శ్లే త)మునం బ్రికిఫ్థీంచి, యాతడు తవు కష్టముల బోగొట్టగల సమర్థుం డనెడి నమ్మక ము, న్యాసము ప్రజలలో వ్యావింప 
జేయుట, భక్తుల ధ్యేయము. అందు వారు సఫలు లగు-నో భక్తి తనంత నదియే వ్యావించగలదు, 
రాముడు లక్ష శ్రణునితో మిథిలానగరపేథ్డుల సంచరించునపు డాయనసౌందర్య మందలి వారల 
మోహోస్టి ముంచినై చినది. 

. “కహహిం పరస్పర వచన సపితీీ సజ్ఞయిన్షకోటికామ భవి జీతీ 
“హియహారషహిం బరవహిం సుమన సుముఖ సులోచన వ్భంద 
జాహి జహా జహం బంధుదొవు - తహ. తహం పరమానరిద.”” 

నాగరకు లగు మిథిలావాసులనే గాక శ్రీ రామచందు?డు నారచీరలు ధరించి యరణ్యము నకు 
బోవుచు మార్లమునందలి యాటవికులపై తము తన సహజసౌందర్యముచే ముగ్గుల జేసెను. 
వారు కన్నుల కరవుదీర నా “కోటి మనోజలజావహారే”” దివ్యమంగళ విగవామును జూచుట. 
యోజనములపర్యంతము "వంటనంటి వెళ్ళిరి. 

సీతాస్యయంవరమున రావణాదియోధులకు గూడ కదల్పరాని మహాదేవుని ధనుస్సును నిమిష 
మాత్రమున చేతగాని “యిషువు దొడుగుట దివుచుటయు నెరుగ రాకుండ శెండు ఖండము లొనర్చి 
భూరినాదముతో సభానీనుల దిగ్భాంతులి చేసిన రాముని బలపౌరుషముల జూచి యంతకు 
పూర్వమే యాతని సాందర్యామృతమును చూరగొనుచున్న ప్రజలు పేమవివ్యాలు లగుట 
కాశ్చర్య మేమున్నది? పోనుపో నిరువదియుక్క_మారు రాజలోకము నెల్ల గడ గడ లాడించిన 
ఛార్లవరాముని లోగొనుట, తన బలపౌరువములం రావణాది లోకకంటకుల నాశార్థము వినియో 
గించుటవలన నాయనయందు వారి కనన్యమగు భక్షి యేర్చడినది. 

ఇక జనుల నాకర్షించునట్టి మూడవవిమయము  సచ్ఫీలము. గోస్వామిగారు శ్రీ రామపాతయం 
దీశీలనిరూపణ మత్యంత మనోహరముగ జేసి యున్నారు. (శ్రీరాముడు 'బాల్యమునుండియు సచ్చీల 
మునకు వినయమునకు నిధి యని వేరు బడెను. ee 

“సుని సీతాపతి వీల సుభాన్రు 
మోదనమన, తనుపులక, నయనజల్క సోనర ఖేహరఖాను 

(13) fe 



శ్రీ అయ్యంకి వేంకటరమణయ్యగారి సన్మాన సంచిక 

వఖేలత సంగ అనుజ బాలకోనిత జు గవత అనట ఉపాను 

జీతిహారి చుచుకారి దులారత చేతడివావత చాడ, 

తల్లీడండి) గురువ్రులందు శుద్దాభ కలు సేవకులయెడ క్షమాగుణము నాటలలో దాను గెలిచి 

యితరు లోడుచో వారు మనోవేదన బొందుదు రని తలచి మరల చా నోడి వారి గెలివీంచి వారు 
మనస్సు చిన్నబుచ్చుకొని కుండ జేయుట, అహల్యాశాపవిము క్షి నొనర్షి తన పాద మామె పవిత్ర 

శరీరమును డాకి మపాపరాధ 'మొనర్చినే యని పరితవించుట, తన యరణ్యవాసమునకోం గారకురాలై 

నందుకు బినతల్ని పొందిన పళ్చాత్తాపమును గ్రహించి యనేశవిధముల నామె మనోవ్యధను 

బోగొట్ట యత్నించుట, .పాదుకాపిదానసమయమున రాజ్యాభిపే.కవిఘాతకురా లగు కై కేయి 
కుమారుడు భరతుని భాతృ ప్రేమను ప్రశంసించి యతేనికి మనళ్ళాంతి జేకూర్పుట, సీతాన్వేషణ 

మొనర్చిన వానుమంతునియెడ కృత జ్ఞ తాప్పదర్శనమ్కు శరణాగతు లగు సుగీ్శవవిీపణుల 
రక్షించి పోతిజ్ఞాపాలన 'మొనర్చుట భక్తులకు చా నొనర్చిన యుపకారముల వారు పృశంసించు 
చుండ నాత్మప్కశంసను విని లజ్ఞించుట, తన యేకపత్నీ వితత్వమును బరీశ్షింప మాయానీతారూప 
మున సనేతెందిన చేవిని జూచి మన శ్చాంచల్యము బొందక తన నిమ్క-శంక శీలపదర నన 
మొనర్చుట మొదలగు ఘట్టము లనేకములు “రామచరిత)ము”న నున్నవి. మర్శజ్ఞులు, జిజ్ఞాసువులు 
నగు వారు “రామచరిత మానసి సాగరమున (గుంకు లిడి వెదకు-చో నట్టి రత్నము లనేకములు 
లభింపగలను. = . ' 

ఇట్టనంతే సౌందర్య బలములకు, సువర్ణమునకు సుగంధ మబ్చినట్లు, మందాకీసీపవి తాంబువులవలె 
నమలినమగు శీలసాహచర్యము లభించుటం జేసి శ్రీరాముని లోకో _తృరచరితంము భక్తుల హృదయ 
పటలములందు సుస్టిరముగ నాటుకొనియెను. లోకక ఛభ్యాణమును కాంక్ష ౦చు వారిభ' కి (చుమల క నంత 
సౌందర్యబలలీలగుణాభిరాముం డగు రాముని స్వరూపముకొన్న పశ స్తమగు నాలంబన మేమి 
యుండ గలదు? 

జ్ఞాన, భ క్కిమార్లములు "రెంటి చరమ లక్ష్యుమును భగవత్స్పాశక్షాత్కార మగుటవలన వానికి నామ 
మాతభేదము తప్ప "రెండును నొకటియే యని (శ్రీగోస్యామి యుద్దేశ్యము. కాని జ్ఞానమార్లము 
కర్టపాణధారవలె సున్నితమై, భక్తి యట్లుగాక భగవంతుని చేరుటకు ఫలపువ్పసమన్నితములగు 
వృక్షములతో గూడిన రాజమార్ష మగుటచే తాను భ క్రీకే పొధాన్య మొసగితి: నని యాయన 
న్యాసియుండెను, 

శభ ర 
. Ess చగతిహిం నహిం కళుభేదా - ఉభయ హరహిం భో వసంభవఖే దా” 

జ్ఞానపంథ్ కృపానకై ధారా - పరత, ఖగేశహాోయినహిచారా” 
“పరు కహోో రామభజననీకో - మోహిలాగత రాజడగరొసా: 

మరొక-వో నాయన భక్తి, భక్షోడు వల దనుచున్నను నతేనికి మోవ్షమును సవముకూర్చిపెట్టునని 
UR 



ఫి గోస్వామీ తులసీదాసు 

వా9సెను. అట్టి కామ భేనువువంటి భక్తికి సగుణబివ్మామే యాలంబనము కనుక సగుణోపాసనయే 
"శ్యవ్టమని తేన యభిపా9యము నీకి)ంది విధమున సమర్థించెను, 

“గ్యానకమో అగ్యానబిను - తవు బినుకషా ప్రకాన్' 

నిరగున కహా జొసగున బిను - సోగురుతులనీడాస్ !” 

పికాశము గలదని నిళూవించుట కంధకార ముండు టవసరము._అజ్ఞానము లేనిది జాన ముండజాలదు. 
అశ్లు నిళ్షుణోపాసనకు బూర్యము _సగుణోపాసన యత్యవసరము. ఇట్లనంత సౌందర్య బల, కీల, 
జ్ఞానములతో సమన్వయ మొనర్చిన భక్తిని తులనీదాను గా రెట్లు సాధించిరో చూతము. 

తులసీదాసు తనది చాతేకపక్షి భక్షి యనియు, నా పక్షి యే తన కౌదర్శమనియు చెప్పికొనియున్నా డు. 
బాతకప క్షీ భూమిపై బడిన నీటిని దాగదు, అది డాని కులధర్శముు, వృతము, స్వాతియందలి 
మేఘజలముతోచే దాహము తీర్చుకొనవలెనని డాని పితిజ్ఞ. అందుకై పండెండు మాసముల 
కాలము తటేకనిష్టతో' నది మేఘములం దనకు స్వాతిబీందువు బ్రిసాదించుటనై_ వేడుకొనును, 
మేఘములు దానికై బిడుగులు రాళ్లు కురివించినను సరియ నది వాని యం దెంతమాతము సీర్హ్యా 
కోోధములం బూనదు, వానిని వదలి యితరుల యాచింపదు. ఆవిధముగ ద్యిగుణికృతముగ వానిని 
బ్రోమించుటకు కారణము వానియందున్న లోకసంగహపివృ తియ. మేఘుములు స్వాతికా స్తై 
యందు వర్షి ంచని-చో సస్యములు ఫలింపచేరవు. సస్యోపజీవులగు ప్రజ లట్టి పరిస్థితిలో వూడి 'చావ 
వలసిన బే. అట్టి పిజాక్షయము నాపుటశై చాతకము జనసమాజమున కంతకుం బతినిధియె 
మొగిళ్ళ నారాధించుచుండును. దాని. పేమను బరీశ్రీంచుటకై యపు డపుడు జలదములు వీడుగులు 
రాళ్లు వర్ణించినను వానిని సరకుగొనక నా వేేమైకజీవి పుటము బెట్టిన బంగారమువలె మరింత 
ప్రకాళించునేగాని తన నియమమును పడదు; జలము నర్ధించి "మేఘముల బ్బార్థించు ననినంత 
మాతి)మున దాని (వేమ ఫలాపేశ్రారహీతము గాకుండుటచే యాదర్శము గాదనుకొనుట పొరబాటు, 
పడియనీరు దాివినను ఇణాతకమునకు చాహాము దీరును. అట్లు కాదనుచో పోనీ మేఘము సై 
నను నది స్యాతికా_రైయందే యేల కోరవలను? మేఘములు తదితరసమయములలోగూడ వర్షించు 
చుండునుగ దా! కారణము స్పష్టము, దేశము సుభిక్షముగ నుండవలె ననిన స్వాతివర్ష మత్యంతావ 
శ్యకము, అది లేనినాడు ేశమున దుర్శిత్ష మే! నిరంతరలోకకళ్యాణమునే కాంక్షీంచు పక్షీ రాజ 
మట్టి స్థితి జూచి ఎట్లు సహింపగలదు! _ 

(శ్రీనోస్వామి తులనీదాసువంటి సర్వమాన వపితినిధి యగు నిపష్కామభిక్తునకు చాతకపక్షి కన్న 
సుందరము నుపయు కృమునగు నాదర్శ మేమి యుండగలదు? మేఘశ్యాముం డగు రాముం డా భక్త 
చాతేకము వేడికోలునకు దివించి తన కృపారసమును భ కలోకముపై వర్థింప జేయు నన్న-వో 
నం దతిశయో కి యే ముండును? పథభష్టులగు మానవులు మరల దము వేదమాతయండ జేర 
యామెను సుస్థిరముగ నిలబెట్టి రనుటలో వింత యెమి యుండును? 



(శ్రీ అయ్యంకి వేంకటరమణ య్యగారి సన్మాన సంచీక 

శ్రీతులసీదాసు తులనీ సతనయీా? (తులనీ స ప్తశతీ) యను గంధమును వి॥ శ! 1642 సంవత్సర 
మున రచించిరి. అందు 84 దోహా(ద్విపద)లలో కేవలము ఇాతకభ క్రిని వర్థించియున్నారు. దానిని 
“చాతక చాంతీసా' యందురు. ఆ దోహో లత్యంఠపిభావోత్కరమ్ములె కంఠస్థ మొునర్ప్పటకు 
వీలుగా నున్నవి, కొన్నిమాత)మే యిం దుదాహరింపబడినవి. 

బాంభాబధ్ నుపవీహరా - పరెన గంగ జలజాయి 

చోంచ్ మూాంది వీవేనహీ. - ధిగ్ వీవన పనజూయిి 

వేటకాని దెబ్బ దిని గంగాజలమున బడినను వితేము చెడు నను భయముతో చాతకము ముక్కు. 
మూాసికోనియే యుండును. 

“కులనీ చాశక చేత సిఖ్ణ - సుత హిం బారహీబార్ 

తాత! నతరపన కీ జియో - బినావారిధరభార్” 

వాతకము తేన మరణానంతరము తన కు _త్తరకిఆయలు స్వాతిజలముతోనే రొసగుమని కుమారు 
నకు బోధించుచున్న ది. 

“ఊపల బరఖ్క గరజిత తరజ డారత కులిసకఠోర్ 

చితేవకి చాతక జలదతజి కబవాుం అనకీ వోర్)” 

మేఘములు రాళ్ళు వీడుగులు వర్థించుచున్నను వాతకము వానిని వదలి యన్యుల నాశ్రయించదు. 

“మానరా ఖ-చో మాంవిబో వియసోం సవాజననేహుు 

తులసీ తీనోంతబ్ ఫబెజబ్ చాతేకమతే వేహు,” 

యాచకవృ త్రీ నవలంబించియు నాత గౌరవమును రశ్లీ ౦చుకొని యాశాధ్య దేవుని జీ)మించు 

చుండవలె ననుచో చాతేక్షపద్దతి నవలంబింపవలెను. సాధారణముగా యాచక వృత్తికి చబాల్బ 
డిన వార లొత్ముగారవము నిలజెట్టుకొన గల్లియుండు టరుదు. కాని _వాతకపద్ధతి ననుకరించు-చో 
మానవుడు యాచక వృ త్తి యాత్మగారవము, పోయునియెడ నక్ష దమగు పేమ అను నీమూటిని 
రవ్నంచుగొన గల్గును వాతకపుయాచనయందు లోకసంగవాభాన మిమిడియుండుటచే నది 
నింద్యమును, దినత్య పిడర్శనమును గానేరదు. వెగా నాశారణమున' చాని వేరు ప్రతిష్టలు మాన 
మర్యాద చ గును, హరజవోద్ధరణకై గాంధిమహాత్సు( డవలంబించు యాచక వృ లి యు 

"కానీ హిందూ విశ్వవిద్యాలయస్థాప నై (శీమదనమోహాన ' మూలవ్వాగారు చందాలకు దిరుగు 
టయు నా కీరి శాలుర గారవపతిస్థల పెంపొందించునే గాని తగ్గింపజాలవు.. ఇట్టి "చాతకభక్తి 
నాదర్శముగ నుంచుకొని నోస్యామిగారు ' సర్వమానవపితినిధిమై లోకవందలి దుస్థితిని భగ 
వానునకు నివేదించి తన దయారసవృష్ట్రివలన నద్దానిం చాపం వారిర్థించెను. స్యాతిజలము రఘు 
నాధుని దయ యనియు తాను భాతక మనియు దన కంతకంకు మరొకరి ప్రాపు వలదనియు నాయన 
చెప్పకొని యున్నాడు, - ee - 

9౦౦ 



శ్రీ గోస్వామి. తులసీదాసు 
“యక్. భరోసో యేక్ జల యేక్ ఆస విశ్వాస్ 
స్వాతి. సలిల రఘునాధ బర్క చాతక తులనీదాస్.” 

ఉత్తమ కేణికి చందిన కవి కగాధమగు హృదయము, మానవపికృతిని నిరీశ్షింపణల సునిళితమగు 
దృష్ట్రీయు నత్యంతావశ్యకములు. ఈ "రెండును లేనినాడు కవి తేన రచనలందు సఫలత పొంద 
జాలండు. అట్టి ౫ 0థములు లక్షణగింథములలో చెప్పబడిన ఛందోలంకారపద్దతుల నన్నింటిని 
గట్లియుండియు నిప్పాోణమగు బొమ లవ లె నిరుషయోగము లగును. కవి మానవపికృతియందలి 
పత్వేకసన్ని వేశమును గు _ర్థించవతెను. తాను బృ్రతివ్య_కి వృాదయమున బివేశించి యం 
దదృశ్యరూపమున నున్న భావరత్నముల వెదకి ౫ ౧హించవలెను. చాహ్యహృకృతిలోని దృశ్యముల. 
జూచుట చర్శచక్షువులకు సాధ్యమగును గాని మానవుని యంతర్జగత్తును దర్శించి ప్రదర్శించ 
గల శ్రి భావగాంభీర్యము గల కవులంచే యుండును. 'కావ్యద్భృ్టి యొక సమయమున మానవ 
శ్నేత)మునను వేరొక సమయమున మను స్యేతరవుగు ఛాహ్మసృష్ట్రియందును మరొక సమయమున 
నా రెంటి సమిష్టియ?స సి చరాచరమునను రమించి పనిజేయుచుండును. ఈ మూటియందును కవి 
మానవక్షేత్ళముననే తరచుగ ప్రవేశించి తన యనుభూతివలన నందలి మనోహరములై మర్శ 
ముల స్పృశించు నట్టి ఘుట్టముల నేరి వర్ణించుచుండును ఒకొ_క్క_పుడు సాధారణజనానుభవమున 
కందుబాటులో నుండని మూరుమూలలందలి విమయములగూడ దన (పలిభవలన “బహిర్లత మొనర్చి 
రసజ్ఞుల పొగ డల నందుచుండును. గొస్యామిగారు కేవలము భ కోలు మూత్ర మే గాక యుత్కృష్ట 
మైన కవిహృదయముగలవారు. తాను గానమొనర్చిన “రామచరిత మానసమున .(పభావో త్పాద 
కములగు స్థలముల వెదకి విపులముగ వర్ణించినారు. ఆయన (వాసిన గీతావళీ? “వినయప, తిక 
లందు గూడ గోస్వామి గారి _గంఫీరవృదయసాగరమున విహరించు (పేమ, విరహము, వాత్స 
ల్యము ఆత్త సమర్పణము, ఆశ్చర్యము, పశ్చాత్తాపము, మహత్త్యాకాంత్రు మనోవేదన, అశ, 
నిరాశ, ఆ న్యభావము, విరక్తి సందేహము, మానవప)పంచమున కంతకు నపీననందేశము మొద 
లగు భావతరంగముల దర్శించగలము. 

వివాహమునకు పూర్వము వధూవరుల కన్యోన్యానురాగ మున్నచో వారి చాంపత్వజీవితము 
పేమపూరితమై నుఖావహము కాగలదు. ఈ తథ్యమును గగహించియే తులనీదాసుగారు వాల్మీకీ 
రామాయణమున లేని పుష్పోద్యానమున (శ్రీ సీతారాముల యాకస్నికసమావేశమును 'తన 
“మానని” మున జేర్చి ధనుర్భంగమునకు( బూర్వమె వారలకు - పరస్పరానురాగము "గలదని 
సూచించెను. రామచందుిని తీ)లోక మోహజనక్ మగు రూపముచే నాకర్ణి ంపబడి, హరధనుర్భుంగ 
'మొనర్శి భార్లవరామునిం బరిభవింప(జాలిన బలసామ ర్థ న్ట్రముల చూచి మరింత నా మహానుభాను 
నకు సన్ని హితురాతై, పితృ వాక్సరి పాలనము, భాతృ వాత్సల్యము, మాతృ(వేమ గురువులయెడ 
శద్దాభ కులు మొదలగు శీలసంప త్తి దర్శించి యాయన పాదముల కడ ద నయాత్న' సమర్పణము 
కు 
చేసి ధన్యురాలై న డా మహా దేవి! 
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శ్రీ అయ్యంకీ వేంకటరమణయ్యగారి సన్మాన సంచీక 

బక్ (శ్రీరాముని వీతృభ క్రీం జూడుండుః 

“నిజకరఖాల ఖై ౦చి యాతను లేం జోపితు పగపానహీ కరావాం 

హాావున ఉ బుణవితా దసరథ తే - కై సే తాకే వచనమేటి పతిపావాలి” 

తన చర ముతో జేసిన పాదరత్తలు తండ్రికి సమర్చించియు తాను పిత్యాణమునుండి విము_ క్లిబొంద 
జాలండట! అట్టి విధేయుః డగు పుత్రుని పంపు నవసరమున పితృహవృాదయ మెంతటి వేదనల బొం 

దునో చూడుడు. 

“నిలక ఫోబోల్యోది 'యూబన చౌగునో చితవావు 

హృదయ డాడివు జో న్ట్రంనవి దర్యోసముయ్మి నీల సుభావు 

దాస తులనీ నతరుమోకోమరన అమియపియానవు ౫” 

తన పాపాణసదృశముగు హృదయ మట్టి ప్ముత నియోాగమున (బద్దలు కాకుండుట చూచి మృత్యు 

వను నమృతమున కాశించుట దశరథునకు యు_క్రమే. 

రాముడు తన సద్గుణములవే మనుష్యులనే గాక పశుపక్చ్రులను గూడ ముగ్గము చేసెను. రాముడు 

వనముకు వెళ్ళినత ర్వాత నాయన యశ్వ్యముల పరిస్థితిని జూడుడు, 

“లోచనసజల, సదాసోవతస్తే ఖానపాన బిసరాయే, 

చితవత చాంకినావము సుని సోచత రామసురతి ఉరఆయె- 

అశ్వములు మేత నీరు మాని కండ్లస్రు గార్పుచు “రామి శబ్దము వినినంత నే యులికిపడి నలువై పు 

లకు చెవులు నిక్కించి చూచుచున్న వి, 

అరణ్యమార్లమున జనుచున్న రామునకు స్వభావముచేతనే [కూరు లగు నాటవికులు సై తము తమ 

గృహకార్యముల వదలి వెంట జని సపర్యలు జరుపసాగిరి. దివ్యసౌందర్యగుణములతో నొప్పు 
నా మిథునము నెంతకాలము ెప్పలిడక జూచుచున్నను వారికి దనివియుంజెడిదిగాదు. నిప్పాణ 

ములగు మేఘములు సైతము సూర్యుని వేడిమి కడ్డముగ నిల్చి వారికి వెల్లి నంత మేరనీడ గల్పించి 

సౌాఖ్యావహము లె నవి, 

ఇక నయోభధ్యాకాండమున వచ్చు పాతి) లన్నింటిలోను | శ్రీగోస్యామిగారు భరతుని స్వభావవు న 
మత్యంతాకర్ష ణీయముగ నొనర్చియున్నారు. రామవన వాసవృత్తాంతము వినినంతనే వ్యాకులపాటు 
జెందిన భరతుడు తనతల్లియే యీ యనర్భమునకు గారణమని వినినపుడు పొందిన మనో వేదన, 
సంతాపము వర్ణ నాతీతములు. ఆయన హృదయసంతాపము నివారింపజాలిన దొక్క- రాముచంద్రుణే, 
ఈసంగతి నెరిగి భరతుం డొక క్షణమైన నాలసించక తకూటమునకు సపరివారముగ నరిగెను. 

మొదట దన హృదయావేదన నంతయు నన్నకు నివేదించి రాజ్యమును మరల న్వీకరింపుమని 
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శ్రీ గోస్వామి తులసీదాసు 

పాగగ్థించున్వు గాని రాముని యాదర్శమునందలి నై ర్మల్యపవితతల (ప్రత్వక్షముగ గాంచినంతనే 
తన  యావేశము నంతయు నణచికొని ధర్మసూత ములకు గట్టుబడి వాని యాజ్ఞ లై 
వేచియుండును. 

భరతుని ప్రకృతి నెరింగిన రాభునుం డాయన హృదయమును గలచివేయుచున్న పశ్చాత్రాపాను 
తాపమిశిగతమగు రుంయూవాతమును జూచి కలవరము జెందెను. భరతుడు తాను కోరిశేసిన తవ్పిద 
మేమియు లేదని యొరిగియున్నను లోకుల మనస్సులు దనయెడ దాను శై కపుత్రుండై. నకారణమున 
కలుమీతములగుట జూచి యట్టి మిథ్యాశంకల నిర్హూలన మొనర్చనిబె తాను తలయె త్తి తిరుగుటకు 
వీలులేదని యెంచెను. పశేంగితావగాహీ యగు శ్రీరాముం డిది యెరిగి స్వర్గంగాతో్యయమువలె 
స్వచ్చమును బవిత్రము నగు భరతుని స్వభావమును బపంచమునకు జాటి చెప్పి సోదర వ్రేను కాక 
మహాదర్శము _స్థాపించెను. భరతుడు చితకూటము జేరుటకు పూర్వము రాముడు లక్ష్మణునితో 
'నతనిగూర్చి యిట్లు చెప్పెను, 

“భరతహిం హోయిన రాజముద, విధి హరి వార పదపాయి 

కబహు(కి కాంజీ శీకరని, ఛీరసింధు వినసాయి-” 

విధి, హర్కి హరుల పదవి లభించినను భరతునకు రాజ్యమదము గలుగనేరదు. పవితమగు భర 
తుని స్యభావ మను పాలసందమును రాజ్యకాంక్ష యను గంజి బిందువు విరుదీయజాలదు. 

లోకో త్తర చరిత్రుం డగు రాముని హృదయమున నిట్టి యఖండవిశ్వాసమును సంపాదింపయజాలిన 
భరతుం డేంత ధన్యుండు! ఇదిగాక చితకూటమున సమావేశమైన సభలో పుణ్యన్లో కుండగు భరతుని 
సవితనామము సకలపాపహర వాని (శ్రీరాముండే మేఘగంభీరస్వరమున వాటి చెప్పెను, 

“మిటిహూహిం పాపపుపంచసబ్. - అఖిల అమంగలభార్ 

ఇ లోకసుయశ; పరలోక సుఖ - సుమిరత నావు తుమ్హార్ .” 

భరతునిలో లోకాపనిందయెడ వెజిపు, భా9తృ పేమ, కర్శవ్యపాలనముు గురునవులయేడ భక్షి, 
లోకధర, శ్రకులాచారము లనిన విధేయత మొదలగు సుగుణములు పుంజీభవించి యున్నవి. అన్న 

యెడ నంతటి యగాధమగు భక్తి వినయములు  భరతునిలోను తమ్మునిపై నంతటి నమ్మకము 
వాత్సల్యము రామునియందున్న, మనోహరముగ జితించి శ గోస్యామిగా రవిశ్యాస తిరస్కార 

భావములతో నిండి నిబిడీకృతమై యున్న భాతృలోకమునకు మహోపకార మొనర్చిరి. . 

చిత్రకూటమున సమావేశమైన యా మహాసభకు శీ తులనీదాసుగా రత్యంత ప్రాధాన్య ముసి 

నారు. ఆర్యధర శ్రపుటంగము లన్నియు నందు వశిష్థాదిమహాజ్ఞానులచే జర్షింపబడి యందలి తీరాన 

ములే యనుష్టించంబడినవి. చి త్రకూటపువా తావరణ మంతయు నా సమా వేశమువలన' బవితీమై 

ధన్యత నొంజబెను, “రామచరిత మానసి గంంథమునం చా ధర ్రసళ యొక యపూర్వమైన యాధ్యా 

“౧౦? 



(శ్రీ అయ్యంకి వేంకటరమణయ్యగారి సన్మాన సంచిక 

లిక సంఘటనము., సమాజమునందలి తరగతులకు జెందిన వ్య్వక్కల పరస్పర ' సంబంధములు కర 

వ్యాంశములు మొదలగునవి విశదముగ జర్చింపబడి నిర్ణయింపంబ డెను. నై దిక సంస్కృతి, శిష్టాచరణ 

ముల కనుగుణముగ సభలలో నెట్లు 'మెలగవలసినదియు, నెట్టి కట్టుదిట్రములతో : మాటాడవలసి 

నదియు, నెవరియెడ నెట్టు నడుచుకొనవలసినది మొదలగు నియమము లన్నియు నందు బొలీింప 

బడెను. రామచంద్రుడు తిరిగి యయోధ్యకు రావలె ననెడి (పబలకాంతు. సాధారణపు్రజలు 

మొదలు వశిష్టుడు, శతానందుడు మొదలగు  వారివరకు నందర మనస్సులలోను 

గలదు, కాని సభలో కూర్చుండి ధర్న శా్యస్రుచర్చకుం గడంగినతే ర్యాత ధర్మ్శసూ(త్రము లనుల్లంఘు 

'నీయము లగుటచే వానిని గౌరవించి యనుష్టించవలె నను క_ర్హవ్యజ్ఞాన ముదయించుటతో, 
వారందరును తేమ న్య క్లిగతములగు కోరికల నణచుకొని ధర్మసూత్ముత నెజీగినవారి యాజ్ఞ లకు 

బద్ధులెరి. పితృ వాక్యపరిపాలనమే కరణీయ మని నిశ్చయించబజెను. వృద్ధులు జ్ఞానులు నగువారి 

యెదుట తీమయభిపా్రాయముల నొసగుట వాచాలత్యప)దర్శ నముగ నెంచబడు నను భయమున 

రామభరతులు సైతము మానము వహించియుండిరి. 

ఈ సభా కార్యక మమునం బడి గోస్యామిగారు పశ్చా తాపముతో దగ్ధమౌచున్న యా కై శేయిని 

మరువ లేదు. సీ తారామలక్ష్కుణుల హృదయనైర్మల్యిము జూచి యామె తన జీవితమే భారముగ 

దోప బంచభూతముల మృత్యువు నొసగ 'బ్యార్థించుచున్న ది. 

. ““లఖిసియ సహిత సరలదొవు భాయీ - కుటిలరాని పఛతాని అఘాయిీ 

అవనిజముహూజా-చతి  కేయా - మహినబీచు విధిమోచున జేయీా”” 

నీలమూర్తియగు "రాము. డది చూచియే పథమమున శై కేయిని కలిసికొని తర్వాత కాసల్యాది 

మాతల దర్శించెను. అంతేగాక కై కేయి జీవించి యున్నంతేవరకు తన తల్లి కన్న “నామెనే మెక్కు_ 
వగా సంభావించెడు వాడు, - : 

“కై శేయీజచౌలాం జియతిరహీ, మానీ రామ అధిక జననీ లేం జనని వూ౫గసనగహీ శి 

జనకు(డు పతితోడిచే గతి యని నమ్మికొనియున్న కుమార్తె సుగుణసంపదకు మెచ్చుకొనెను. 
తండి? శిబిరమున మాటలాడుచున్న సీత పాద్దుగుంకి రాత్రి కాగా చూచి తనభర పర శాల 

2 ఆవి 3c) 
"యందు నేలబడి యుండ తానా రాతి యచట బర్యంకముల పై నిది్రంచుట తగ దని యెంచి 

మాటాడుచున్న తండితో నావిషయము చెప్ప సాహసించ లేక కలవర పడును. 

“కహతన నీయసకుచి మనమాహీం - యిహాం బసబరజిసీ భలనాహీలి” 

కౌసల్య కైకేయి సుమితేలు చికికూటమున నున్నంత కాలము నీత వారికి సపర్య లానర్పుట 

యంచే కాలము గడిపి భారతీయ్యన్ర్రీలో కమున కంతకు నాదర గ ప్రోయురాలయ్యెను. 

౧05 | 



శ్రీ గోస్వామి తులసీదాసు 

సీతా దేవిని విడిపించుటశై రావణునితో బోరాడి పొొణముల గోల్ఫోవుచున్న జటాయువుం జూచి 
కృతజ్ఞత చే గాద్లద్యము జెందిన కంఠముతో శీరాముడు పలుకు వాక్యము. జూడుడు.. 

“మేశేజా౯ తాతక ఛూదిన జీజై, చేఖయ ఆపును వన నేవాసుఖ- మొహివితుకోసుఖదీజై . 

కొంత కాలము జీవించి జటాయువును పుత్ర నేవయందలి సౌఖ్యము ననుభవించు మనియు దనకు 

పిళ్ళ వాత్సల్యమునందలి సౌఖ్యము నొసగు మనియు రాముని యాచన ! 

అట్టి లోకో త్రరచరితుండన రాము(డు, లక్ష్మణుడు శక్తి దగిలి నుూర్భిల్లినపుడ్డు శోకాధిక్యముచే 

నోడలు “తెలియని పరిస్థితిలో “భా%తృవియోగము గల్లునని ముందుగా బెలిసి యున్నచో పితృ 

వాక్యమును, గూడ దిరస్కరించియుం జెడి వాడ నే” యని తుణకాలమైనను అనుకొనుట యాతని 

మాయామానుషత్వమునకుం బ్యబలమగు నిదర నము. 

వా జనతోం వన బంధువీ భోహూ = పితావచన మనతోంనహీ ఓవూ” 

“హృ మాకహో విభీవణకీగతి, రహీసోచ్ భరిఛాతీ.” 

వెంటనే యాత్మహత్య నొనర్చుకొని లక్ష్మణుని జేర నిశ్చయించియు. విభీషణునకు దా నొసంగిన 
ప్రతిన జ్ఞ జాపకమునకు రాగా దన వెనుక నాతేనిగతి యేమగునో యని చింతించును. అట్టి యొడలు 

జలియన్ పరిస్థితిలో గూడ కర్భవ్యమును మరువక శరణాగతరక్షుణమునం దాస క్రి జూవియున్నా డు. 

లోకాబారముల నాదరించు మాయామానుపషవి[గహు(6 డగుటచే జనాపవాదమునకు వెరచి 

నిర్షోషురాలగు భార్యనుసైతము వదలి (పజల 'కాదర్శ(పాయు! డయ్యెను. ప్రజల విశ్వాసమును 

గోత్నోయిన రాజు సింహాసనమున కనర్గు(డని యాయన యుద్దేశ్య ము. ఈ (కింది గుణములు 

గలవాండే రాజ్యపదవి కరు (డని చెప్పియున్నా(డు. 

“బరఖత పారఖతలోగసబ్ కరఖతల _ఖెనకోయ్ 

తులనీభూపతి ఛానుసమ (పజాభాగ తే హోయ్.” 

నూ+ర్యుండు పృథివినుండి రసము నే సమయమున నెట్లు లాగునో ప్రత్యకుముగ నెవ్వరు మూడజాలరు, 

కాని పృథ్యినుండి యాకర్షి ంపంబడిన జలమే మరల వర్ష రూపమున భూమిపై బడగా (ప్రజలు 

హర్షి ౦తురు, ఇక్షు అదర్శ(ప్రాయుండ కగు రాజు (ప్రజలనుండి పన్నుల వారికి తెలియకుండ౫గచే= 

అనగా విశేషకష్ట్రము గలిగించక-_-రాబట్టుకొనుచు మరల నా ధనము నంతేను (పత్యక్షముగ వారి, 
యుపయోగ్గాక మే ఖర్చు బెట్టుచు వారి మన్న నల నందుచుండవలెను. అట్లు తమ కిష్ణుండుగాని 

వానినీ ప్రజలు నిర్భయముగ పదచ్యుతు నొనర్చవచ్చుననిగూడ సలహో నొస(గియున్నాకు. 

“ళా అసితిక్ర ఛుభాఖాం భాయోా-తే" మెహియర 'జెహుుభయపబీస రాయా” 

ఈ విధమగు రామరాజ్యభానముం (బజలల్లో దన రామాయణముద్వారా  16=వ శతాబ్దినాటి కే 

తులసిదాసుగారు వ్యావింపజేసిరి. 

(14) ౧౦౫ 



శ్రీ అయ్యంకి వేంకటరమణయ్యగారి సన్మాన సంచిక 

ఇంతవరకు (శ్రీరాముండు భరతుడు, నీత, యీ మూడుపా(త్రల దృష్టిలో నుంచుకొని (శ్రీ, గోస్వామి 

గారి మానవ(పకృతివర్గ నలను భావగాంభీర్యమును చమూచియుంటిమి. ఇట్టి వాయన రచనలం 

'బాహ్యప్రకృతివర్ష నలందు సభలు డగుటకు కవి దానిని పె చే)మించు వొండుగ నుండ వలను. (పకృతీ 

యం దనురాగము లేనినా డాత డా సౌందర్భమున లీనుడై తన్ను దా మరువజూాల6కు, (పకృతియం 

దటి టి తాదాత్యములేని కవయొనర్పు వర్ణ నలు జడపితిమలవలె శ్లో భావిపూనములు, నరుచికరములు 
నగును. వానియందు కేవలము తేన పాండితీ ప*కర్షము, శళ్దాడంబరము దప్ప మానవహృదయ 

మును స్పృృళించు శక్త యుండదు. ఇట్లు దమ యనురాగమునకు బాహ్యపకృతి నాలంబనముగ 

చేసికొని యు గ్రమము. లగు వర్ణనలు జేసిన కవిపుంగవులు హూందీసాహిత్ఫేయున లే రనియే చెప్ప 

వచ్చును. కవికి సూవ్మమగు పికృతిపరిసీలనశ క్రి యున్నచో నత డద్లానిని తన యనురాగమున 

కాధారము జేసికొనగలండు. మహాకవి కాళిదాసు భావ గాంభీర్యము నకు నెలవై న భవభూతి, 

వాల్మీకి మొదలగు సంస్కృత కవులు పికృతి సౌందర్యమున ల్రీనులై సుపినిద్దములగు హిమాలయ 

వర్ణన, దండకారణ్యవర్ష న, పామంతబుతువర్ష న మొదలగునవి గావించిరి, 

గోస్వామిగారి పాత్రలకు (బకృతి సౌందర్యమునం బెట్టి యాకర్ష ఇమును లేదు, “సియారామమయి 

మెగుటవలన (పకృతి తులనీదాసుగారికి (పియమెన బేకాని, తన సౌందర్యవిభూతివలన నాయన 

దృష్టి నాకర్షించియుండలేదు. అట్టయ్యును దన కత్యంత వపియపాత్రమగు చిత్రకూటమును మాత్రము 
తులనీదాసుగా రతిరమ్యముగ వర్ణించిరి. 

ఒక్కొక్క. సమయమున నీకవి తన భావముల (బజల మనోవిథుల నాటునట్టు చేయుటకై బాహ్యా 

పిఎకృతియందలి వ్యాపారముల నుదాహరణములుగను దృష్టాంతములుగా నుపయోగించుచుండునుం 

ఒక యుదాహారణ ము; 

-“వ్యృాదయన విద రెవు పంకజిమి, బిభురత వీఎతమనీర్ 

బురదమట్టియందలి తడియారునంత నే యది బీటలువారును. మితు౦ండగు నీటివిరహమును సహింపం 
జాలక బురదమన్ను వాదయము బృద్దలయ్యెనని కవి యాపకృతి వ్యా పారము నుక్నేగక్షించి, 

రామచందు)నరణ్య మున వదలి తిరిగి వచ్చిన సుమంతునినోట నావిషయము బలికించినాడు. బహిః 

పొొణమగు రాముతో వియోగము సంభవించినత ర్యాతీగూడ నింకను విదీర్ణముగాని తన -మొండి 

హృదయము కన్న, నికృష్ణమగు నా బురదమన్ను మనుగడయే ధన్యమని సుమరతు9ండు తనహృదయ 

థోభమును వెల్లడించెను. ఇళ్లు మరొక సుందరమగు నుదావారణ ద్వారా రాముని యందొ శే 
విధమగు ప్రేమ నెల్లపుడు చూప వలెనని నూచించియున్నాడు, 

“శ్రులనీ రామననేహాకరు, త్యాగి సకల ఉపణార్ 

జై సే ఘటతన అంకనా, నాశే లిఖత పహారా”) 
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- శ్ర గోస్వామి తులసీదాసు 

మనము చిన్నతీనమున 9వ ఎక్కాము పీథిబడిలో చేర్చికోని యున్నాముగాని యందున్న చమత్కా- 
రము గమనించియుండము. తోొమ్మిదిని పదిలోపున గల యే యొక అంకెచేత గుణించినను వచ్చిన 
ఫలితేమునందలి యంశకెలకూడిక మొ త్రము తొమ్మిదియే యగును. 

(ఆదా 9x2=18. 1+8=9; 9X6=54, 54+4=9) ఈ క్లాకముద్యారా కవిభక్తునకు దన 

లత్ష్యుపా౪_ప్హి యగునంతవరకు నిరుత్సాహము జెందక పీయత్నింఛుచునే యుండవలెననియు 
మొదట నపజయములు సంభవించినను పట్టుదల ఏడలివో చివరకు సంపూర్ణ జయము చేకూరి భగ 

వత్సాక్షూత్కారము లభించుననియు ప పిబోధించియున్నాడు. పథమమున భక్తు నకు సాధనామార్ల 

మున జయాపజయములు (9%92=18) 1:8 అను నిష్పతిలో నున్న ననుకొనుడు, కేవల మొక పాలు 

మాత్ర మే జయము, నెనిమిది పా శ్ల పజయము గలిగాననినిరాశ జెందక సాధకుం డింకను (పయత్నించుచో 
(8౫9=27) శెండుపాళ్లు జయము లభించి యపజయ మేడుపాళ్లే మిగులును. ఇళ్లే భక్తి సల్పు 

చుండుచో చివరకు తనమార్లమునందలి యాటంకములు (10౫9=90) నశించి సంపూర్ణ జయము 

లభించగలదు. ఈక్లోకమునకు మరొకవిధమగు భావముగూడ వచ్చును. పిహ్తాదు(డు చెప్పిన, 
“తనుహృద్భావల సఖ్యము౯, శవణము౯” మొదలగు నవవిఫభక్కులలోనే మార్లము (అనగా 

ఎన్నవ యంకెగల మార్గము) నవలంబించినను లక్ష్యుపా స్మి యగునుగాన నందులకై , యె 

మార్గము మంచిదను మింమాంసణో దిగక రాముని భజించువో ము కి సులభముగ లభించును. 

ఇ్రంతేదనుక గోస్వామిగారి భావగాంఫీర్వ ము, కవి త సౌందర్యము జూచియుంటిమి. ఇంక్ నాయన 

భాపాపటిమ గూడ కొంచెము గమనింతము,. కావ్యము న కాత్మ భావ మగుచో శరీరము, భావ 
యగును. వ కవికృతి మైనను సర్వజనా మోదము బొందవలె నన్న చో నందు భావగాంభీర్యభాపా 
సౌష్ట్రనములు రెండు నుండవలెను. "చతురుండగు శిల్చకారునిశిల్పమువలె భావ, భావముల నుద్దీవీంప 
జేయునదిగ నుండవలెను. ఇం చేయుక్క-టి తరుగై నను కావ్యసాందర్యము చెడి దానికి పూర్త ర్ల త్యేము 

సిద్ధింపనేరదు. 

శ్రీ; తులనీదాసువంటి పతిఛాశాలి రచనలందు భాషా భావముల మనోవహరమగు సమ్మేలనము 
గలదనటలో నతిశయో క్తి యేమియు లేదు. ఆయన “అవధి ( అయోధ్య లక్నో. 
పరిసరము లందలి పృజాసామాన్యపుభాన) వజభావు (నేటి మధురా బృందావ వనమునందలి 

వాడుక భావ) ఈ రెంటియం దసమానమగు పాండిత్యము నధికారము గలిగియుండిరి, భ శ్ 

లలో మరెవ్యరికిని వై రెండు భాషలందును సమానమగు పాండిత్యము లేదు. “రామచరిత మానస 

నవధిభాహయందును “కవితావళీీ “గ్షీతావళీ రామాయణములు సరళమగు వభావ 
యందును రచించియుండిరి. ఇవిగాక *బుం బేల్ ఖండీ” (రూన్పీ, గ్వాలియర్. పరిసరము లందలి 

'దేశ్యము) “భోజపురీ (కాశీనోరక్రాపూర్ చుట్టుపట్ల వాడుకలో నున్నది) మొదలగు ఛామలలోగూడ 

నాయనకు మంచి పి) వేశము గల్లియుంజెను. ఈ కవి రచనలం దరబ్బీ పార్సీ శబ్బములుగూడ ననేక 
ములు గలవు, ఇందుకు గారణ మాశకాలపురాజభాష లవి యగుటయే. ఇట్లు పండిత పామరజనమున 
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శ్రీ అయ్యంకి వేంకటరమణయ్యగారి సన్మాన సంచీక 

కంతకు నందుబొటులో నుండు చేశభావలో నుండుటవలననే రామచరిత మానసమున కంతేటి 

పృసిద్ధి గలిగినది, 

వరి రచన లన్నియు చేశభావలో నున్న వనినంత మాత్రమున నాయనకు సంస్కృత భా పూగంధ మే 

లేదనుకొనుట పొరబాటు. ఆ భాషయం దాయనకు గల . పాండిత్యము మచే హిందీకవికిని లేవు. 

తన కృతులకు గావలసిన కథావస్తువు నంతయు నాయన సంస్కృ తీ సాహిత్యభండారమునుండి డియె 

కొనెను. రామచరితమునందలి దోవ చౌపొయీ సోరళాలకు మూలము లనేకసంస్కృతే 

గ్రంథములలో గన్ఫించుచున్న వి, సంస్కృతే నందనోడ్యాన మున సీ కవిభ్శమనము వీహారించి 

ప్యతిపువ్చమునంనలి మకరందమును తన ప్రతిభ యను పట్టునందు సేకరించి నిర్వీర్యమైన భారతే 
లోకమున కంతకు “రాముచరితి మక మధువు ననుగగీహీ చెను. తులసీ రామాయణమునకు 

సంస్కృతమందలి వాలీ కి రామాయణము, ఆధ్యాళ్శ్ళరామాయణము, ప్రసన్న రాఘవము, 

భాగవతము, వానుమన్నా టకము ముఖ్యమైన యాధభారగోంథములు. ఇవిగాక భగవద్దిత, యు త్త 

రామచకితిము , “జైమిని సంహిత, భర్తృహరి శతకము; యాజ్ఞవల్క్య రామాయణము, కపిల 

సంహిత మొదలగాగల సుమారు నూరు గింథములందలి శ్లోకముల భాపాంతే రీకరణము/సాడ 

సీ కవిరచనలందు గన్పించుచున్నది. _ 

ఇన్నిఖామలం దసమౌాన మగు ప్రజ్ఞ ౫లిగియుండియు సీ కవి శేవలపాండిత్యపదర్శనమున క్రై 

యెందును కఠినశబ్దజాలము నుపయోగించి యుండలేదు. లోకసేవనే పరమావధిగ నెంచికొనినవా 

డగుటచే సంస్కృతమున గింథరచన జేయగల సామర్థ్యము గల్లియుండియు జనసామాంన్యమున 

కందు బాటులో నున్న యవధీభామమూలముననే భకిసం చేశము నింటింట వ్యాపింప జేసెను 

గోస్వామి తేన గ్రంథములలో దోహా సోరఠా చౌపాయో, ఛంద్, కవి త్త, సకై యా అను 

వృ త్తములను గీతముల నుపయోగించెను. భావ అలంకారములు, సూక్తులు లోకోక్తులు గలిగి 
(దావమాపాకమును గల్లీ సులభ శైలిలో నుండును. ఈ కవిగారి యుప దేశములు, సూక్తులు వందల 

కొలదిగ నేటికిని సంయు కృపాొంత ములు, వీపారు 'రాష్ట్రములందలి పిజాసామాన్యము జిహ్వాగ,) 

ముల విరాజిల్లుచు తేమ లోకపియత్వమును వెల్లడించుచున్న వి, సాధుజనుల స్వభావము చెలుపు 
సీ సూక్తి యొకటి మచ్చునకుం జూడుడు, 

“జడచె తన గుణదోషమయ విశ్వక్న్ల న కరతార్ 

సంతవాంస గునగహహి( పయపరిహరి వారివికార్'” 

హంసల బోలు సాధువులు గుణదోషములతో నిండిన యా చరాచరప )పంచమున. విహరించుచు 
సుగుణము లను శ్రీరములనే గ*హీంచి దోషము లను నీటిని _పరిత్యజించవ లెను, 

ఇట్టి సూ క్రులేగాక, “మాంగికై చో, మనీత్ కోసోయిబోయిబో లె బోవోవకొన చై గతో 

ఇ౦రొ 



శ్రీ గోస్వామి తులసీదాసు 

దోవూ,”' (స్మతపు భోజనము మఠ పునిద యను తెనుళపసామెతేను బోలినది) మొదలగు లోకో 
క్షులుగూడ నచేకములు వీరి రచనలందు గాననగును. 

పీరిభాహయం దెలెడల ప్రసాద, మాధుర్యగుణము లే యధికముగ గన్నించును. యుద్ధ వర్ష నలు 
హిందీ కవితాసంపిదాయము ననుసరించి ఓజోగుణపిధానములుగ నుండును. వీరి యలంకారము 
కల్పనభావముల. బోవీంచి' రసనివ్బ త్తికి దోడ్చడునట్టి బే కాని కవితాకన్యకకు భారమాత ము 
గాదు. రసపుప్ర్టికి దోవాన మొసగుటయేగాక తమ నావాచర్యము వలన వర్టంపవలసిన వస్తువుల 
రూపములకు గుణములకు వ్యాపారములకు తీవిత్యము నొసగి పాఠకుల యనుభూతికి సహాకార 
మొసగుట కీ గోస్యామిగా రలంకారములకు దమ కృతులందు తా వొసంగిరి. కావ్మాత్శ రస 

మగుటవలన దానికి పరిపూర్ణ వికాసము నొసగునట్టి రకరకములగు నుద్దీపన విభా వానుభావసంచారి 
భావములతో బా టీయలంకారవిధానముగూడ నొకసాఫనము మాత్రమే కాని ముఖ్యమగు 
సాధ్యవిమయము గాదు, 

ఈ క్రిందే యుపమాలం కారము సీ తాస్యయంవరమున కరుబెంచిన రాకుమారుల మునస్పులందలి 

“లజ్జా” భావము నెట్టు పోవీంచినదో చూడుడు. 

“జనక వచనఛుఎ, విరవాలజారూ కేసే, వీరరహే సకల సకుచిసిరనాయిే .” 

జనకుని తిరస్కారవచనములు హృదయములకు ములుకులై నాట రాజలోక మంతయు స్పృశించ 
బడిన “అత్తప త్తి” (Touch-me-not) యాకులవల స్వతో ముడుచుకొని పోయి రట. 

వురొక యు ల్పేక్షద్యారా రామలశ్షు గణులరూప సౌందర్య మినుమడించినది. చూడుడు 

“లతాభవన శే పిగటభయే కేహి అవసర దోనుభాయి 
నికోచేజను జుగవిమలవిధు, జలదపటల విలగాయి.” 

లతాగ్భహమునుండి వెడలి బయటకువచ్చు రామలక్ష్ముణులను కవి మేఘములమాటునుండి వెలు 

వడు చంద్యద్యయమని యుత్పిక్షించి యా కువూరులరూపమందుగూడ నేత్రములకు న్టీత్ర 
లత్వము నాహ్లాదము నొసగు శ_క్టిగలదని కవి నిరూపీంచినాడు. 

ఈ కింది యుపమద్యారా తులసీ థూ ర్రజనుల వినయవిభేయత లతి భయంకర పరిణామముల 

నొసగునని వర్ణించెను, ' 

“వనిసీచాక అతిదుఖదాయీ, జిమిఅంకుస, ధను ఉరగ, బిలాయిోా, ”” 

అంకుశము, ధనున్సు, సర్పము, ఆడుకిల్లి ఏనియాకృతులందలి వక్ఫోతమువలె నీచులు (ప్రదర్శించు 

వినయవిభేయతలు గూడ నపాయకరములు. నీచుల వ్యాపారములందలి (శౌర్య మాయలంకారను 

ద్యారా మరింత భయంకరము వర్శించబడినది, 
౧0౯ 



శీ అయ్యంకి చేంకటరమణయ్యగారి సన్మాన సంచిక 

సాధువులకు దుష్టులకు గల భేదము నిరూవించు నీ వ్యాఘా తాలం కారము వస్తువుల గుణోద్దీ 

పనమున శెంత సాయపడునో గమనించ నగును, 

“బండా సంత అసజ్ఞన చరణా - దుఃఖపద ఉభయ వీచికభు బరనా 

మిలతవక్ చారున దుఖచేహీ - బిఛురతవర్ పొణహరిలేహీ ౫ 

దుర్ణనులు కలియునపుకును, సజ్జనులు వదలి పోవువపుడును జనులకు దుఃఖము గల్లింతురు. ఇట్లు 

ఏ3రచనయం దుపమ, యు(శ్పేతు రూపకాలంకారములు హెచ్చు. శ్లేష, పరిసంఖ్య, యమకము 

మొదలై న వానియందు రసపోవకత్వము కన్న కృత్రిమ మగు చమళ్కార మె (ప్రథాన మగుటచే 

నట్టివాని నెక్కువగ నుప యోగింపలేదు. 

ఈ విధముగ భ క్షతులనీదాసుగారు తమ రచనలం దుపపాదించిన భ క్యిమార్లముద్యా రా జనసమా 

జమున కొనర్చిన మహాోేపకారములతోబొటు హిందీ సాహిత్యలోక మునకు జేసిన యుత్క్బృష్ట సేవల 

సంశ్లే పముగం ెలివియుంటిని. ఆ మహాకవి యుత్కృష్టరచన యగు మానసమునకు భారతవర్ష 

మెట్టి విలువ నొసగెనో చెప్పి యీ వ్యాసమును ముగింతును. 

హిందీ సాహిత్యలోకమునకు “మానసిము తులసీదాసు గా రొసగిన యమూాల్యమగు రత్నము. 

అట్టి గ౦ంథ రాజము పెక్కు భఛారతీయభాపలలోని కనువదింపబడుటయె దాని (పసిద్ధికి బ్రబల 

నిదర్శనము. ఈ గ్రంథమును సంస్కృత భావలోనికి సాశ్రూత్ శంకరుడే యనువదించి పార్వతికి 

చెలిపియుండెనని యిందలి సశ్రాంత వాక్యమువలన చెలియుచున్నది. “ఇతి (శ్రీమ్యదామాయణే 
రామచకితమాననే మహాకావ్వే సకలకలువవిధ్యంసిని ఉమామ హేశ్వరసంవా చే కాండ - సర్షఃశో 

యని యుండును. ఒక యుదావారణము జూడుడు, 

కవే హృదయవ్రీతి అసహోయిీ - కీతుమ హరిదాసనమవా(కోయోా. శ 

నో, “అవశ్యం హరిభ శేషు త్యంకోపి ఇతి నిశ్సితమ్, తయి పీతి ర్మమహృది, (పతీతి రితి 

జాయ కే, ౫ ఇందలి యరణ్య సుందరకాండములు మాత్రము పండితే బలభద్రప్ర)సాద్ శుక్ల పండిత్ 

రామనారాయణ ముంసరిమ్గారలు సంపాదించి ముద్రించియుండిరి, 

ఓీఢ)భాఘయం దీ రామచరిత మానసమునకు నాలుగు ఛాపాంతరీకరణములును, వంగ భాషయందు 

మూడును, గుజరాతీయందు టీకయు గలవు. కీ! శ॥ 1878 సంవత్సరమున గోవిందసాహు అను 

నాయన ఒఢమునందు (వాసిన “గోవింద రామాయణము మదన మోహన చౌదరి యను నాయన 

వంగభాషయందు చేసిన యనువాదమును ప్రసిద్ధి కెక్కి నవి, రాజభావ యగు నాంగ్లమున గూడ 

F.S. Grouse తులపసీరామాయణము ననువదించెను, క్ర వ 1875 సంవత్సరమున కిది యారవ 

ముదిణము నొందెను. ఉదా 

చిం. 



శీ గోస్వామి తులసీదాసు 

“ముఖ యాముఖసో. చాహీయే, ఖానపానకో వక్షా 

పొలయి పోసయి సకల అంగ్, తులనీ సహితవివేక్షా. ”” 

A Chief should be like the mouth, which alone (says Tulasi) does all the 
eating and drinking, and yet supports and nourishes to a nicety each separate member 
of the body.’ 

ఇట్లు "దేశ, విచేశభావలలోని కనువదింపబడిన తులనీదాసుగారి గింథరత్న ము నేటికిని కదా భి క్షు 
లతో దకిదుల కుటీరములు మొదలు రాజ[పాదములవరకు (పతియింట ధర్భగంథమువలె పు*జించి 
పఠింపబడుచున్నది. పిసిద్ధిజెందిన చరితికారుండగు విన్సెంట్ స్నిత్ , తేమ సమకాలీను లందరిలోను 
కులవీడాసుగారు గొప్పవారనియు నా కాలమున నాయనవండి నాహిత్య వేత్త వురొకండు లేడనియు 

వ్రసీయుండెను. హి.దీభాపు కపరిమితే మగు నేవ జేసిన గియర్సన్ రామాయణమును గూర్చి 
యిట్లు వా) సెను,--“రామచరితే మానసమూ కవి సర్వోత్క్బృష్ట మగు రచన, అది 9కో*ట్ల (పజలకు 
బై బిలువంటిది. ఉ_త్తరచేశపు ప్రతిహిందువునకు సీ గంథమునుగూర్చి తెలిసినంత మధ్య కణిక 
జెందిన యాంగేయునకు _బెబిలునుగురించి తెలియదు. 

మహాత్మాగాంధిగారి యభిపాాయము జూడుడు; 
న 

“ఒకానొక గింథము సరో త్తమ మెనడని చెప్పునపు డండొక్క. దోవముగూడ లేదని యను 

కొనరాదు. కాని రామచరితమానసమువలన లక్షలకొలది త్రీ పురుషులకు మనశ్శాంతి 

లభించిన దనుటలో సందేహాము లేదు. ఈశ్వరునిపట్ల విముఖత్యము జూపిన వారందరు సీశ్వరభ క్యు 

లైరి. అట్లు నేటికిని యనేకులహృదయపరివ_ర్హనము జరుగుచున్నది. “మానసముినందలి పతి 

పం క్రియు భ శక్రీరసపూరితము. “మూాససి మనుభవజ్ఞానమునకు నిధి, ౫ 

ఇట్లు లౌకిక, పారమార్థిక, కవితాశ్షే(త్రము లన్నింటికి నొక నూతనజీవము బోసి భారతీయుల 

హృదయా శకాశముల నధిష్టించి పరిపాలించు భక్త కవిసనూట్ యశస్సు చిరగ్థాయిగ నిలుచుగాక! 

౧౧0౧ 



అజ్ఞాతసుందరి 

శ్ర) ఊటుకూరు సత్యనారాయణరావు 

చెప్పులేనే మనను 

పప్పుకొని విహూగాల 

శక్క_యంచుల గాలి 

సక హాగా పక్కగా 

పరుగులిడుచున్న చే. 

అలము రాతిరి కొసల 

కలసగములో - నవ్వు 

కనులతో మేల్కొన్న 

ఏరజాజి కన్నె నా 

"వేపు చూచినది. 

చిలుపగాా సోనగా 

చిరుమువ్వరుతులతో 
సెలయేటి పడుచు, తా 

కులుకుచూ, నడచి - ఎట 

కోను సాగినది. 

అళికుమవూరుడు పెట్టు 

చిలిపిముద్దుల "నేనె 

చిందించి మురియువూ 

చిన్నారి పూవులూ 
చేరి యాడినవి. 

ఫొడుపుముల్య బంగారు 

పూత పూసించేమొ 

నులివెచ $y కిరణాల 

నలమి భానుడు 'బెసల 

నలము కొన్నాడు, 

ns 

ఎనో ఇష వసంతాలు 

ఎనో ్నశేర త్తులు 

ఇమ నా ముందుగా 

యెన్ని పోయినవా-! నే 

చెరుగనే యెరుగ, 

కాని - యీ జీవితమె 

కరగించి - మరగించి 

తొలివసంతమ్మైన 

దో యము - ఈ వేళ 

తుందుడుకోలోన. 

ఒంగారు కిరకాలు 

ప్రి వచ్చెను గదికి 

అవి ప్రతిచ్భాయగా- 

అలము కొన్నవొ - వాని 

తొలిరాకలోన, 

ఏనాటి నే స్తమొ గ్ 

వ జన శ్రవాసనొ 

కాని - చూపులతుదల 

కలసె నేవో పూర్వ 

కథల పరిచయము, 

ఏ పూర్వజన్మలో 

రాషపాడి స్వేమమ్ము 

నా వెంటనే నడచి 

నా తలపు మలపుకొనె 

నా యేమొ - ఇదియుమొ!, 



మనసు మాటాడింప 

తొణికిసలు పడె వాడు 

పదిలపడలేని నా. 

మదికి కూడా ఒక్క 

మాశున సెకలచదే. 

దయసేయ వచు నని 
తలువోరగా తీయ 

తేలుపు-చో పరిచయము 
తీయ తేనియ "తెనుగు 

పాయ కదిలింది. 

మాట నుడికారము శ 

వాకు ~ ప్రబంధమై 

చల్ల గా - జాలుగా 

సాగి వాని వచన్సు 

సందడులు చేసినది. 

కవిమాత) మత డౌను 

గాయకుం డగువేము-? 

కాకున్న నేమాయె 

కవిత గానముకాద 

కేల లల్లుకొను బతుకు. 

“నపుడు పాడినపాట 

ఏ బేది ఒకమూటు 

పాడవా-? కపురంపు 

పలుకు లాలుకుని యంచు 

తలపు లూరించె 

మోూమోాటపడ్తి కంఠ 

నీవు సుపంబెన 
డి మ 

వరాగతనము సెల 

యౌ పరుగుల తి 
షా ॥ — 0 ' 

5 తేరుకొ ననేసూ= 

(15) 

అజూతసురిదరీ 
యా 

నీ మనసు మాటు, సం 
ధ్యామరుత్తులు రేగి 

సీ పాట కొసల, శం 

పాపల్ల వము లూగి 

పరవళములై పోయె. 

రాచకన్ని య కులుకు 

రోణించు పాదాల 

వుంజీరముల రుతులు 

మలచి నటులున్న దీ 

+ మహితగానము 3: 

నా ప్రణయ జలథిలో 

నాయికను తెరచాప 

కుదుపులో - నా యూత 

గొనినట్టు లున్నదీ 

వినుత రాగము సః 

అనుచు నించుక జరిగి 

అదియుమొ - యీవునెనొ 

తలిరాకు శేలి చ 

క్కిలిగింత వలె మేను 

జలదరించినది,ః 

అడియాసపడ్సి కంఠ 

మాచుకోోని - తీయనా 

నుడులతో వలపుసం 

దడులతో నడినా 

గడుసుతన మంతా, 

౧౧౩ 



శ్రీ అయ్యంకి వేంకటరమణయ్యగారీ సన్మాన సంచీక 

నా ఉయావనపుకాంతి 

పాయలై న సరస్సు 

అతడు రాయంచగా 

నంగీకరించునా= 

పహ! ఛా9ంతియేమొ! 

ఇది శర్యద్మాతి సం 

పదనేలు శుద్దాంతే 

మతడు సుభాంకుక” 

టంగీకరించునా-) 

హో! భాంతియె మొ. 

కలవోలె కిము నో 

కళ్లు తెరతును గదా 

అతని 'బాహులనుధ్య 

నదుముకొను నేనె నా 

కై సిగిలితి చెలీ. .. 
“చ్చాస్పలినే” 

ఆపుకోలేక, తా 

నైవచ్చె నొకమాట 

“హృదయెక్ళరా” యన్న 

పదము - ఆతని కనుల 
"బాపష్పముల్ తిరగ = 

వ్ మహాయిల్లాలు 

వృదయేశ్వరా యంచు 

బడలికలు తేరు నా 

“'బాహుబంధము మైల 

పరచినానేము...? 

వీ చిన్ని వస్తాదు 

రాచుకిోెని మెని ఒడి 

పల్టీలు గ్ట్రిన 

'బాహుబంధము మెల 

పరచినానేమొ. ..? 
గక 

కొలతపడె కుచ్చెళ్లు 

చలియించె ముంగురులు 

నడక తడబాటులో 

సుడివడ నెన్నడుము 
Gs (ay 

మూాచినాడొమొ...! 

ఆహారించిన మనసు 

నాచుళొని - నిట్టూర్చు 

వత్సము శ్ర సవరించు 

వరకే తన పక్క-గది 

కరగినా డతడు, 

ఆ నాడు పగలంత 

అన్నమే తినలేదు 

కను మూసుకుంకును 

కలలు - ఏ పొద్దుకూ 

తెలవార'లేదు. 

పక్కలో బడి పూలు 

పకపకా నవి(నవి 

బల్లపై "వేగించు 

బత్తాయి లీసుగాని 

పసిబట్టి చూసినవి. 

చరచరా గదివంక 

జని తలుపు మలపులో 

నిలచి చూతునుగదా 

నిదుర సొక్కు-ల కనుల 

. నదుముకొను చేమేము. 

జాలిగా - తలపోత 

వోలె - గానము వోలె 

నా - మనసు లోతులో 

నా యొడలి సిగ్గులో 

. నను మెరపులై (పౌ. 
* 



“ఆపలేక మనసు - నాపైన 

నవెసవో-) కృశియించి 

వముసెనో...? 

పడుచులేడీ కళ్లు 

పరవశతచే (పేమ 

భావాల యొరపులో 

వలపు చిగురించగా. . .ఆపలేక. ., 

పరులెరుంగని కన్నె 

సిరుల నునువంపులో 

మసక వెన్నెల నీడ 

మరగి పోలేదసీ...ఆపలేక,.. 

మాటికీ తొణికిపడె 

మహిత పఏీణా ఫలము 

చిన్న తన మాయెనోే 

ఇశలియోారగా చూచె. . ఆపలేక... 

(నేవు లేదో, నాథ 

యని వేయి గాంతులూ 

-చెరవాపుకొనుచు (ప- 

శ్నించె నాయెడదలో. , .ఆపలేక.. 
స 

బ్రంకెక్క_డికి పోవు 

బ్రది బక ధ్యానమె శి 

చిక్కినా డక రాచ 

సిరి ఠీవి తులకించు 

శేముపీ ధనుడు. 

చలువఖద్దరు జిలుగు 

వలువజీరాడ, పై 

వలెవాటుతో పోను 

వా డింత రసికుండు 

కాడము అనిపించ, 

ఏమైన నేమాయె- 

సేమమే గద యింక 

పారాయణము యంచు 

పలుకరించితి, మేలు 

తొలకలించినది. 

నా నున్న చెక్కి_ళ్ల 

నానించి తనచెంప 

ఏమి వచియింపగా 

నెంచనో - ఒకమాట 

యెని రాలేదు. 

అది మొదలుగా నేనె 

అతడు - అతడ. చేను. 

శేయిపగలై - పగలు 

"రేయి యాటను తెలియ 

'లేమైతి మింత, 

మూన్నాళ్ళ యనుభవము 

నమూరకా జల్లు - మూాడబ్బ 

ములు - “శకాంతము 1 లై 

మూడు నిముసాలుగా 

మురిపించి పోయినవి: 

తలదువ్వుకొను వేళ 

దాచి అద్దము - “ఏది 

రా” యన్న తనచెంప 

నాక డ్తముగ (దెప్పి 

నవ్వించినాడు. 

“సాలీడు పాక మై 
జారుకై గనని--కొంక 
తన మబ్బు! వెనుదిరుగ 

మనసు పట్టగ రాని ' 

రన 'మాచుకొనుతుండే. 

సు దధి 

౧X 



శ్రీ అయ్యంకి వేంకటరమణయ్యగారి సన్మాన సంచిక 

తెలియనే నన్ను 

గిలిగింతలకు చార్చి, 

నే కికాకిక న వ్య 

సోకు చిరుగుంటల౯ 

చూపుసుళ్లుగ త్రిప్పె. 

మగవాని వాసనే 

పగగొన్న నా వలపు 

సగమై, నురిగి నీదు 
చరణ నీములయందు 

నొరిగి పోయినది. 

చేవేలు (తో స్కి నా 

రారాప్తు వయసు ము- 

మరపు సరాజనము 

నరచేత బట్టనా 

నందుకొనువూయి, 

అనుతాపమున వేడు 

సంతు సేపూ నాదు 

శిరసుపై చబాప్పాభి 

సేకమ్బు ధారగా 

సేయుచూ నిటు పక్కా... 

సతి కలదు నా పియా! 

సంఘాని కెదు రీత్ర 

ఈ యభాగ్యు న కింతె 

వ్రాయగా బడ నేము 

భ్ వవీయపేవు, 

పయనమ్ము సాగింప 

వలయునో నా వయా 

౧రిడ 

అనుచు ఇంకేమైన 

అన్నాడొ - నా కింక 

అసలీ జగమె శూన్య 

మావిగున్నల శాఖ 

మాధపీలత పాకు 

నేరమూ - ఆవేమ 

భారమై పోవునా 

భావుకుడవే నాథ! 

గిరిరాజు పాదాల 

శరగ కిన్నెరసాని 

నేరమా - ఆవేమ 

భారమై పోవునా 

భావుకుడ వే నాథ! 

పకృతి కాంతనె ప్రేమ 

భావడోలా కేళి 

తేలించుకొను కవికి 
ఈలేత ముద్దరా 

లెంత ఓీహోోేనాధ! 

ఎదురుగా నిలచి నా 
హృదయమ్ము నానుకొని 

కండ్లలో తనచూపు 

గలిపి చెంతకు లాగి 

తల నదుముకుంటూా. 

ఈ ప్రేమ నామోద 

ఇది భౌతిక మైన 

మన ముందు జన్మలో 

నను కలసుకెంచాము 

నా యొవన తపస్వినీ. 



జాళువా పసిడియం 

దాల తరగలు లేచి 

పడియుబుకు వయసు దం 

దడిముందు జన్మనై_ 

దాచుంచడా ప్రభువు 

తన నీలమేఘాల 

పెననొన్న సిరి చాచి 
స్ వై శికమ్ములో 

పాకించి తని మొన 

భావించడా ప్రభువు, 

విశ్వ ము లో పేమ 

చీమలో: చిక్వమ్ము 

సంధించి వే 'మ్రేమియొ 

నాముగానము కలరు 

స్వామి లేడా పియా! 

అనుచు, జడలో పూల 

నలరించు నాచేయి- 

అనుచు నా కళ్ళలో 

కనుపు తనరూప మ శి 

ద టులే నివివీపోయె 

సీనాధ! ఓనాధ! ! 

J భావలోకాల 

శే స్వర్షనీమాంత 

మేలుకొన బోయెనో. 

దిగిరాదు - దిగరాదు 

సగమైతీి, ఆ నూ_ర్ఫి 

పగలు రాతిరి గూడి 

నగుమొగముతో నెపుడు 

నా చెంతనే తిరుగు. 

తనుసౌఖ్యమున (భాంతి 

తనిసి పోయిన శాంతి 

బది తపై యై వాని 

పదసరోజస్పర్శ 

శిదురదురుగా పోయి, 

[క త్త ఛావాలతో 

కొత్త చైతన్యమున 

పరువంపు నా స్యామి 

మరుజన్మలో నను 

కురియుమా చనుచేర, 

వలపొక్క_ మాటగా 

వయసాక్క_ పాటగా 

ఈ శరీర ద్యాన 

మేలింతుూ---ఆ నాడే 

బాలీంతు నీ తనువు, 

+++ చెప్ప లేనే... 

౧౧౩, 



సత్య సౌందర్భము 

శకుంత ల__ సీత 

(శ్రీ కాకర్హ్ల వేంకటరామ నరసింహము 
౧ 

ళా 

జయంతి కే సుక తినో రససిద్ధాః గ్ర ఏశ్యరాః 

నౌస్తీ యేపాం యశకాయే జరామరణజం భయమ్. 

జగదానంద సంధాయకమున్వు జగల్శీలాపికాశకమును నగు కవిజనవాగ్విలాసమునకు నమో 
వాకములు. పరబివ్మామునకు విశ్వమును, కవిబివ్నాకు వాజ యమును లీలాపర్యటనస్థానములు. 
ప్రకృత్యతీతములై న తేన ధర్మములను (బకృతిమాలమున నే ప్రతిభాసింపజేయు పరమాత్మవోల 
వాగతీతములై న భావనాపరంపరలనుగూడ, వాజ గయమూలముననే సూచించువాడు కమ్మిబహ్మా. 
సాకారో పాననాబలమున, నిరా కారమును, నిర్హిప్తమును నగు నానందస్లానమును జూరగొన్న 
మవోభ క్ణనివోలె మహాకవియును సగుణమగు (ప్రకృతి చేవతోపాసనము నాశ్రయించియే నిర్షణ 
మగు రసబ్బోవ్నాసాయుజ్యపదవి నలంకరింపగలడు, కాని భ కని యానందము భక్తునియంబే 
లీన మగును. కవి యానంద మన్ననో, కావ్యపకనావసరమున సవ్భాదయునకుగూడ సంక 
మించును. 

కవులు ప్రకృత్యుపాసకులు. కవిజనపతి భాపికటితములు పకృతిధర్శములు, మానవపకృతియు 
నూన వేకర విశ ప్రకృతియుం గావ్యపరికరములే, నిజ మాలోచింపగా ఈ ెండిటికిని అంగాంగి 
శ్రావసంకలనము గలదు, మానవ(పకృతి లేని విశ్వప)క్ష ఎలి కోళాహీనము; విశపికృతిలేని మానవ 
ప్రక లకి నిరాథధారము, బ్రిహ్మూకల్పమునకు కావ స్ మొక ప్రతిసృష్టి గావున శై ధర్శదగయ మిందు 
యథోచితస్థాన ము నాక మించిన నేకాని, కావ్యము సర్వథా సార్దకము "కాజాలదు. పకృతి 
చిక /ణమువలనం గలియు. కని గవివర్ల నమువలన బ్రకృతియు భాసించుటనే సూచింపుచు ఒక కవి; 

“దందురు డభిముల్ దివము సై కతముల్ నదులుకా నదంబులుకా 
గందరముల్ కొలంకులు నగంబులు మున్నగు రమ్వవ స్తువుల్ 
జెందు గృకాళ్థ తేకొ ౫వులచేతన్య వారును లోకవి శ్రుతి౯ 
గందురు వీనిచే నిదియగాదె యొసంగుట పుచ్చు కొంటయుకా. 

ఆను పద్యమున వాసియున్నా డు, 

ళ్ 



సత్యసౌందర్యము 

విశ్వనౌందర్య ఏలోకనమున ముగ్గు డగుట మానవునకు సహజసిద్ధమైన ధర్మము. పృకృత్యావశన 

మునకు మానవహృదయము పితిధ్యను లీనును. ఆనంచానుభవ మందజకును సామాన్య మేయయ్యు 
ఖావితమైన భావుకహృదయము మాత్రమే భావనావిశిష్టమె తేదానందమున దన్నయత్యేము నంద 
గలదు, సుందరసుకుమూరకుసుమగు చృముల సౌరభము నాస్యాదించునాడును, పల్ల విత్ పుమ్చీత 

వల్లీ మతల్లి కా పరివేస్టీిత తరుపికాండముల దర్శించు వేళను, శరచ్చంద 9చంది'కాధ వళితంబును, 
స్వచ్చ తారకాగణసంశోభితంబును నగు విహాయసపీధిని విలోకించునప్పుడును, (ప్రశాంతేములై న 
పత్యూపారుణప భాపుంజమును దిలకించుత జిని, మానవహృదయ మానందోత్సుల్లమై పరిమి 

తములైన సర్యావస్థలను గడిచి విగళిత వేద్యాంతరమును, జిన్మయానందనిడానమును నగు న నంత 

సత్యమున నంతర్జీన మగును. అధికారి హృదయనికాసమునుబట్టి ఈ యనుభవమునకు తరతమ 

భేదము లేర ఎడును, - 

కవిత్యము దైవడ త్త మగు నొక దివ్యశ క్షి. అందులకే కవిత్వం దుర్లభం లోకే శక్తి స్తతాంవి 
దుర్లభా? అను నార్యోో కి ప్రత్యక్షరసార్థకము. కవితాశ క్షి అనుపమానము. అది జడత్యమునకు 
చైతన్యమును, చైతన్యమునకు దివ్యత్యమును బ్రాసొదింపగలదు. నశ్వరము లగు నీ విశ్వపఏకృతుల 

కమృుతత్వము నొసంగు నా మౌాహాత్క వము కవికలమునకే కలదు. సర్వ కాలసర్యావస్థల 

యందును, కవి తాలేఖనికి గల పితిభ యనిర్భచనీయము. సర్భజంతుసం తానహృదయ బా ధాని వారణ 

కారణం బగు నొక మహా త్తరసమ్మాహనశ క్కి కవితాపదార్థమునందు గలదు, 

విశ్వ వ్యా _ప్పమునుు, అనంతీమును, అనిర్భచసీయమును, శాశ్వతీమును, అగు నొక చై తన్యశ క్తి 

గలదు. అందు, వృదయానంద దాయకం బగు నొక సత్య సౌందర్యము (ప్రద్యోత మగుచుండును. 

ఈ సత్య సౌందర్య మునందు లీనముగుట శే : మానవహృదయము . లువ్విళులూరుచుండును. ఆ 

సత్యానందమును జూరగొనుటఎ--ఆ యనంతీత్యమున నేకత్వము గాంచుట ఆ హృదయసమ్మో 

హనదివ్యశ_క్టి నాకర్షి ౦చుట---ఇదియీ మానవ వృదయావేదనము -- ఇదియే మానవ హృద 

మైకాశయము, ద్రిదియే మానవుడు కాంక్ష ౦చు మాంగశళ్యము నకు పరమావధి, “సత్యం శివం 

సుందరమ్” అను మహో వాక్యము ఈ యర్థమునే పిస్ఫుటము గావించును. ఈ సత్య సౌందర్యపిపాస 

నూనవునకు సృష్ట్యాదినుండియు గలదు. యుగయుగాంతముల నుండి.. వచ్చుచున్న, జన్మజనా్హం 

తరముల నుండి వచ్చుచున్న, ఈ సౌందర్భకాంక్ష మానవహృదయ పీథిని నిత్యసంచారము గావింపు 

చునే యుండును, తన్మాహాోత్త ఫ్రమున స్తే మానవహృదయా కాశ మున, జన్మజన్మాంతరసంస్కార 

భానూదయమై, తావుసాహంకారతమఃపటలమును దూరదూరముగా పటాపంచలు గావించును. 

కేవికులగురు డగు ' కాళిదాసు డీ పరమార్థమునే, 

“రమ్యాణి వీక్ష్య మధురాంక్చ నిశమ్య శచ్చాక, పర్యుత్సుకీ భవతి యత్సుఖతోపి జంతుః 
తచ్చేతసా స్కరతి నూన మబోధపూరమ్, భావస్థిరాణి జనసాంతేరసౌహృడదాని.2 

అను శ్లోకమున వ్యక్తము చేసియున్నాడు. రామకథారూపమున సీ సత్య సౌందర్భపరమావధిే 

౧౯ 



థ్రీ అయ్యంకి చేంకటరమణయ్యగారి సన్మాన సంచీక 

వాల్మీకిభ గవానుడు సువ్య కృము చేసియున్నాడు. ఆ సత్య సౌందర్యమూ రుల పవ్మిత్వపణయ 

లవారిలో, మునిగి తేలి, యోగిజనము కూడ పావను లగుచున్నారు. ఆ దివ్యదంపతుల అతిలోక 

పిణయమాహాత్మ్యము నే భవభూతి యు త్రరరామచరితేము గానము నేయుచున్నది, 

ప్రక ఫ్రతిగత సర్వవస్తువులును గావ్యపరికరములే యను నాం మత మొకటి యున్నను, పా౦చ్యమక 

మద్దాని నంగీకరింపదు. ప్రకృతియందు డై గధథీభావము బహుుళము. సత్య సౌందర్యము లాక్క-చోట 

సంభవించుట యరుదు. సత్యము లన్నియు సుందరములు కాజాలవు---విజ్ఞానచత్షువుతో ఈ విశ్వ 
రూపము నొక్క. చూపుననే అవగాహనము చేసికొని అందలి పరమసత్సమునకు సౌందరా 

పాడనము గావించి, తన వాగమృాతరస సేచనమున, నా సత్య సౌందర్య కల్పవ ల్లీమతీల్లికను పెంచ్చి, 

తన్నధుర ఫల దానముచే మరు రల కమరత్వము నొసంగువాడే మహాకవి, భగవాను డగు 

(పాచేతసుడు రామకథా గానమున+ బొక్కా తీన్నుయు జై నాడు. రామకభధామరనదీస్నాన మాచ 

రించి భువనత్యియమును పునీత్ మైనది. పాిచేతసుని రామగానము పలువుగు మహాకవులహృదయ 

తంత్రుల (బతిధ్వను లీనినది. అందులకే మురారి : 

“యది క్షుణ్ణం పూర ( రితి జహాతి రామస్య చరితం 

గుణై రే తావద్శి క్షగతి పున రన్యో జయతి కః 

స్వ మాత్మానం త త్తదుణగరిమగంభీరమధుర 

స్ఫురద్యాగృ్ర)హ్మాణః కథ ముపకరివ్యంతి క్ వయః, . 

అని తన అనర్ధ రాఘవమున  తానుగూడ రామచరితమునే (గ్రహించుటకు గారణములను దెల్సి 

యున్నాడు, 

కవి తాకల్పకమునకు సౌందర్యము బీజ మని నుడివియున్నాము. ఆ సౌందర్యము విశ్య_వైత న్యమున 
కొక యంగమె సర్వతో వ్యా ప్పమై యుండును. వాహిరపికృతియు నాంతీరంగికపవృ_త్తియు 

తీతెపందర్యసమన్నితములే. బాహిరపికృతి వర్ష నమాత్రమునగూడ కవి యగుటకు సందియము 

లేదు. కాని మహాకవికి జగ దాచార్యకత్యము గూడ విడువ రాని గుణము, ఆంతరప'కృతిని మన 

కన్నులకు గట్టినట్లు చూపిననేకాని యాతడు మహాకవి యనిపించుకొనజాలడు, 

మహాకవు లందరును విశ్వలీలారహస్యమును గరతీలామలకముగా చేసికొన్న వానే. ద్యంద్వభావ 
విశిష్ట మగు సీ మానవజీవితమున నొక స త్యానందసమన్విత మగు నేకత్యము నూహించిన వానే, 

జగ చ్చాహిర సౌందర్యమునకు _ జగదంతరసౌందర్యమునకు, ఎడతెగని మహా త్తరసంబంభము 
గలదు. జంతుసంతానము లన్నియు 'బాహిర సౌందర్యమును జూచి యానందించగలవు. మానవు 

డొక్కడే ఆంతరసౌందర్యమును గమనించగల శేర్చరి.  అమృతకిరణుని జూచి యానందోన్న 
త్తుడై సముదు డుప్పొంగును, ఇది చర్మచక్షువునకు గోచరింపని జడత్వమునందలి వైతన్యమున 
కుదావారణము. జలదమాలికల. జూచి మయూరము నృత్య మొనర్చును, వసంతాగవుము కాగానే 
కోయిల పంచమస్వరమున పాడును, చందనతకుసౌరభమునకు పాములు పడగ 'లెత్తును బాల 
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సత్యసొందర్యమ్ము 

భానుని యరుణకిరణజాల స్పర్శకు నెత్తమ్మి మొగ్గలు నిద) మేల్కాంచును. ఇది యంతయు ప్రకృతి 

యందలి ప్రణయ దేవతాప) భావము. తత్స భావమున జడములే చె చైతన్యయు క సములు కాగా, 

నిక మానవునిమాట వేజు చెప్పవలయునా ? “There is atongue in every leaf” అని యొక 

మహాకవి నుడివిన వాక్యములయం వ్ యనంతసత్య మే యిమిడీయున్నదది. 'చాహిరపికృతియు 

నాంతరపికృతి యుంహాడ నశ్వరము లే కాని ఈ నశ్వరప) కృతిలో నంతర్లీ నముగా నొక యనంత 

తము సుస్టిరమై, సుందరమై యున్నది. తన విశ్వమోహనకవితాపిభావమున జీవలోకము 

నా యనంతత్వమున 'నేఠకము గానించునాడే కవి జగ దాచార్యకత్వ్యమున కర్త డగును, 

= 

కాళిదాస వభూతు లిర్యురును ఈయన ౦తమగు సత్య సౌందర్యమును దమ నాటకములందు (పతి ఫలింప 
చేసిరి, జడప్పకృతికి మానవతే(ము, మానవత మునకు దివ్యత్యమును గల్పించినాడు మహాకవి కాళి 
దాసు. ప్రిణయదివ్వస్యరూపమునే పరిస్ఫుటము గావించినాడు భవభూతి. కాళిదాసుని మహో 

ప్రతిభకు అభిజ్ఞాన శాకుంతలము నికషపా్రాయము. “శ క్తి రృవనవోన్నేషశాలినీ పితిభా” అను 
సూతిమిచ్చట స్మరణీయము. “క్షణేక్షణే యన్నవతా ముపైతి, తబేవవాపం రమణీయతాయా; ౫ 
అని మూఘుడు పల్కిన పల్కులకు కాళిదాసునిశాకుంతల మొక చక్కని యుదాహరణను, 

అది ఆశమోపాంతము, పీశాంతమును నిర్మలమును నగు నా తపోవనపుకృతి, మానవహృదయ 

కువారములందు స్థిరనివాస మేర్చజచుకొనియున్న మలీమసభావసముదయమును క్రాళిత మొనర్చి, 
వానిని సత్రోోన్నుఖుని గావించును, అంతటి ఆ ప' శాంతత్యమును 'భేఏంచుకొని, వుధురవిపంచీ 

కలస్వనము భంగి హృదయంగమముగా, “దత బ్రత్ర సఖ్యా (చెలులారా! ఇటు ఇటు) అను నొకకంఠ 

స్వరము పినులవిందు చేయును. చూచుచుండగనే ము వ్రురు మునికన్నియలు, బాలపాదపములకు 
జలసేచన మొనర్పుచు కానుపింతురు. ఎంత మధురదృశ్యము! శకుంతలను గాంచినంత నే “అహో 

మధుర మాసాంగదర్శ నమ్మని, దుమ్యంతునితో మనముగూాడ ము కృ్షకంథమున బలుకమా?! మానవ 

కల్పితమగు సౌందర్యము నిసర్లపకృతి సౌందర్యము నకు న్యూనమే. “దూరీకృతాఃఖలు గుణ 
రుద్యానల తా వనలతాఖిః” అను పరమసత్యమును రా జప్పుకే పృక్య శీ కరించుకొనినాడు. ఇట్టే 

మనొ హరద్భృళ్యమును ఏడి .రాజు పోవుట యసంగతముకడా! ' 'మూనవమాతుిల'కే కాదు, 

దివ్యులకును అది దుస్సాధము. ఇంతవరకు కవి బాహిరజగత్పౌందర్యమును చిత్రించినాడు. ఈ 

మూాలభి త్తిక నాభారముగా గొని ఇక నాంతర సౌందర్యమును సువ్య క్షముసేయును. 

అనసూయా “సఖ కకుంక లే! త్యత్తో౭౬పి తాత కాశ్యప పస్య ఆ(శమవృతుః వ్రీయతర ఇతి తర్క_యామి, 
యన్న పమాలికాకుసువు వేశలా త్య ము వ్యే లేపా వమూలవాలనసేచనే నియుకా” (సఖీ! శకుంతలా! 

తండి)గారైన కాశ్యపులకు సీ కంబు నీ యాళశ/మవృక్షములే ప్రియతీరము ల లని నే నెంచుచున్నా ను, 

(16) ౧౨౧ 



(శ్రీ అయ్యంకి వేంకటరమణయ్యగారి సన్మాన సంచిక 

నవమాలికాకుసుమనుకుమారి వయిన నిన్నుగూడ వీని పాదులను దడుప నియోగించినాకుకదా!) 
శకుంతల. న శేవలం తాతనియోగ,, అ స్పి మమాపి సోదర స్నేహ ఏ తేమ. 

(ఇది కేవలము తండి)గారి నియోగమే కాదు, నాకును ఏనియెడల సోదరన్నేహము కలదు.) 

ఆహా! ఏవి మధురకోములహృదయము! వృషలతాదులయందుగూడ సోదరన్నేహము జూపుట 

జగ దిశ్వరుని కరుణామయత్వమున క్ర్ొక్ర నూతేన వ్యాఖ్యానము నొనర్పుటకడా! “ప్రశాంత 

రమణీయమైన ఆ తపోవనభూమియందు అనసూయాపి్రియంవద లామె సఖులు, వృక్షులతొదులు 

సోదరులు; ఆమె ఆ తపోవనమున కధిస్టాతిమైన -దేవి* 

ఇంతలో వా తేరితపల్ల వాంగుళులతో చాలసహాశకారవృశక్షము శకుంతల నాహ్వానించినది. ఇక్ 

దానిని సంభావింపక తీరునా? శకుంతల వెంటనే త్ర  త్తరుసవిపమున శేగి ఒక కొమ్మ నాని నిలచినది. 

అంతట అనసూయ; 

“నఖ! శకుంతల! ఇయం స్యయంవర వధూ ర్చాలసహకారస్య తయా కృత నామభేయా వన 
జ్యోత్స్నీతి నవమాలికా ఖలు! వనాం విస్కృతాసి? 
(వనజ్యోత్సష్న స్వయంవరమున గున్ననూవి నాశ్రయించెను, నీవు దానిని మజచితివా!) అని 
(ప్రశ్నించెను అంతట శకుంతల : 

“తథా యది ఆత్మాన మపీ విస (్రరిప్యామి, 

(అనై అయిన నన్ను నేను మజుచినళ్తు) అని ప్రత్యు త్తర మొసంగును వమి సరళభావము! ఏమి 
మాధుర్యము! ఇది పిణయమాహోత్త మునకు చరమావధి, కణ్యుడే వాత్సల్య నిధిని పీడలేక వీడి 
నాడు, కన్నుల సీరు (క్రమ్మినడి. కంఠము గాద్దద్యము వహించినది. వన దేవతలను తపోవనతరువు 
లను సంబోధించినాడు. 

“భేభో స్పన్నిపితవన చేవతా _స్తపోవనతీరవః ! 

పాతుం న ప్రథమం న్యవస్యతి జలం యుప్మ్ఫూ స్వవీ తేషు యా 

నాద తృే పియమండనాపి భవతాం న్నే హేన యా పల్లవమ్ 
అద్యే వః కుసుమహ్రసూతిసమయె యస్యా భవ త్యుత్సవః 

సేయం యాతి శకుంతలా పతిగృహం సరై 1 రనుజ్ఞాయ తామ్. 

అని తన చిన్నారి ముద్దుకూతు నకు అనుజ్ఞ ను దయసేయ కణుడు వన చేవతలను తరుజాలమును 
పార్థించినాడు. ఇచ్చట కాళిదాసుని యమృత లేఖని దివ్యప)/ఇయమాధురీ మహిమను సర్వతో 
ముఖముగ నుద్ధోషించినది, “తత్స క్లాకచతుష్టయమ్”' అను పూర్వపండిత వాక్యము సర్వ థా సార 
కము. శకుంతల తన చెలులయొడ్డ ననుజ్ఞ గొనునప్పు డామె మనము చ్యాకులతే నందును. ఆమెకు 
నడవ కాళ్ళాడ లేదు, తపోవనమే దూఃఖాకుల మైనది. శకుంతల యనిన నచ్చటి స్టావరజంగమ 
పకృతి కంత్ మమకారము, శ్ 
౧౨5౨ 
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ఆమె యచ్చటి హారిణశాబకముల పెంచి పెద్దచేసినది. ముద్దుమురిపెములు దీర్చినది. వాని యానం 
దమే తన యుత్సవ ముగా జూచుకొన్నది. అట్టి మౌాళ్ళ వాత్సల్యమును, అట్టి సోదర న్నేహమును అవి 

పీడియుండ జాలవు: లేడి వేడికన్నీరు కార్చిన, మయూరము నర్తనము మానినది. లతావితానము 
కన్నీ టిబొట్టులకరణి పండుటాకులను రాల్చినవి. ఎంత సంతాపము! ఎంతటి ఆవేదనము! 

“ఉద్గళితదర్శకబలా మృగాః, పరిత్య కన ర్హనా' మయూరాః 

అపసృత పాండుప తా ముంచం త్యశరాణి వనల తాః.” 

శకుంతల మాధప్లత నక్కున జేర్చి యాదరించును. తల్లాలన పాలనాదులను కణ్యుని యధీనము 
గావించును. మావిగున్న నాశ్రయించిన మాధపీలతను చెలుల కప్పగింపగా వారు “మ మ్నువరి 
కప్పగిం చెద “వని కన్నుల నీకు నింతురు. కణ్వముని వారి నందజ ననునయించి శకుంతలాపియాణ 
మును సత్వరము గావింప నుత్సహించును. కాని అంతలో శకుంతల సెంచినలేడి గర్భభా రాలస 
యయ్యు మెలమెల్త గా శకుంతల యున్న చోటికి వచ్చును. శకుంతల ఆ లేడి ననునయించి అది 
సుఖపిసవ కాగానే తనకు వా ర్గ నంపుమని తండిని వేడుకొనును. ఎంతటి హృదయంగమమణగు 
దృశ్యము! ఇట్టిదికదా పగ౦ణయ దేవ తాసత్యస్వరూపము, స్టావరజంగమప కృతి యంతయు 
ప్యణయస్వరూప మే. “ఆత్మన త్సేర్వభూ తాని యః పశ్యతి స పశ్యతి”? అను గీతావాక్య మా పరమార్థ 

మునేకదా యుగడించుచున్న ది, 

ఇంకొక లేడి శకుంతల చీర పట్టి యామెను నిల్పును. 

"యస్య తెంయా విణవిరోపణ మింగుదీ నాం 

తెలం న్యపిచ్యత ముఖే కళసూచివి దై 

శ్యా చూకముస్టీపరివర్ధి త్రకో జహాతి 

సోయం స పుతికృతకః పదప్ం మృగ స్తే” 

ఆ లేడి ముఖముపై నొక దర్భాంకురము గుచ్చుకొనగా, శకుంతల _ గారనూనె మెలమెల్లగ 
రాచ్చి దాని యా బాధను మానిచినది, చేతం జామ లుంచుకొని యాహరిణపోతమును మేవీనదిం 
ఆమెను వెంబడింపక ణజోరకుండగలదా యది? శకుంతల దాని ననునయించినది. 

“వత్స! కిం సహవాస పరిత్యాగినీం మా మనుసరసి? అచిరపిసూతయా. జనన్యా వినా వివర్గిత 
వవ; ఇదాసీమపి మయా విరహీతం తాం తాత శ్చింతయిష్యతి. నివ_ర్హస్య తావత్ , 

(బిడ్డా! సహవాసులను వదలుకొనుచూన్న న న్నేల వెంబడింతువు? పురిటిలోనే కన్నతల్లి నీకు గరవై 

నను గారాబమున నిన్ను నేను పెంచితినిగదా! అట్టి నేనును ఇప్పుడు నిన్ను విడుచుచున్నాను, 

అయినను నీకు కొదువ లేదు. నాయనగాశే నిన్ను 'విచారింతురు. ఇక వెనుకకు మజులుముం) 

ఇట్టి మధుర మోహనదృశ్య 'మెవ్వరి నానందోన్నత్తుల గావింపదు? శకుంతల అందర ననునయించి 

నది. అందటును శోకగద్ద్గదసంరములతో ననుజ్జ యిడీనారు, ఇక కులపటి కణ డున్నాడు, శకుంతల 

౧౨౩ 



(శ్రీ ఆయ్యంకీ వేంకటరమణ య్యగారి సన్మాన సంచిక 

కాతడు తల్లియు. దండియునే కాక, గురుడును దైవమును గూడ. అట్టి వాత్సల్యపూరితహ్బాద 
యుని, శకుంతల వీడగలదా! కణ్వునివత.ము పై శిర ముంచి ఆమె యిట్లు వాపొయినది: 

“కథ మిదానీం తాతస్యాంకాత్ పరిభ్రిష్టా, మలయళటోన్నీలి తా చందనల చేవ, ేశాంత శే 

జీవితం ఛారయిష్యామి? 

(మలయతటోన్నీలిత మైన చందనలతవ లె, మీ యుళ్సంగమునుండి పరిభ్షనై దేశాంతరమున 

నెట్లు జీవితమును ధరియింపగలను)) అంతే కణ్యునిపాదముల కామె మొక్కి. “తండి! బ్రదే వంద 
నము” అనుసాకి శోకావేగము నావుకొన లేక కణుర్ధ డి ట్లనును; 

“శమ మేమ్యతి మమ కోక, కథం ను వే! తయా రచితపూర్వమ్ 

Ge జద్యార ని మూఢం, స వారబలీం విలోకయత; ౫” 

(సీ వుటజద్యారనున నిడిన నీవారబలి యిప్పుడు మొలక లె త్తినది. అది కనుగొనుచుండ, నామది 
నుదయించినశోకమ్ము తల్లీ! యె ట్లుపశమిల్లుకు?) ఇట్టి వాత్సల్యకరుణాపూరిత ము లగు చిత)ముల 
జితించుట మహోకవియగు కాళిదానున శే చెల్లినది. 

ఇట్టి యమృళకోమలహృదయమైొన శకుంతలానుూూ రిని సర్యాంగసుందరము గా, మధు రాతిముధు 
రముగా జిత్సించినాడు మహాకవి. వల్కలధారిణియయ్యు నామె సుందరసుకుమూరరూవిణి యే.. ఆమె 
పృథమసందర్శనమున నే, దుష్యంతుడు ముగ్గు(డై , “అహో మధుర మాసాం దర్శనమ్”అని ముక్త 
కంఠమున. బలికినాడు. 

మధురమనోహరమూా ర్హుల శెద్దియెన నలంకారమే యగును, దువ్యంతు డీ పరమసత్యమున కుదా 
హరణములు పికృతియందును గలవని యె త్తి చూవీనాడు; 

bh సరసిజ మనువిద్ధం కే వలేనాపి రమ్యం, మలినమవి హీమాంశో ర్ల కు లశ్ర్మీం తనోతి 
ఇయ మధికమనోజ్ఞా వల్క_ బేనాపి తన్వీ, కిమివ హీ మధురాణాం మండనం నాకృతీనామ్. 

మొద్దుమొగము వై చుకొని ఈ రాజున కిదియేమి "వెళ్లి యని విచాకించు 'విదూషకునితో కూడ 
రాజు 

“అనాఘాితం పుష్పం కిసలయ నులూనం కో రరుహా 
రనావిద్దం రత్నం మధు నవ మనాస్యాదితరసమ్ 
అఖండం పుణ్యానాం ఫలమివచ త దూ)ప మనఘమ్ 
న జానే భోక్తారం కమివా సముపస్టాస్యతి విధిః, ౫ 
(ఊఉ. వాసన జూడ నట్టి ప్రసవంబు, నఖంబుల దుంంపనట్టి నూ 
క్నాసమపల్ల వంబు, బరు లానని కొవిరి తేన, సూచి వి 
న్యాసములేని రత్నము, మహాతతపుణ్య ఫలంబు బోలు సీ 
ఛభాసురగాత్ సోయగ మెవండు భోజింప విరించి వానో) 

అని శకుంతలా సౌకు మార్య సౌందర్య కోభల నభీవర్షించినాడు. కాని ఈ సౌందర్య సౌకుమార్యములు 
౧3 
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ఇాళ్యతములా! "భాతికపికృతులకు శాశ్వేతక్య మన్నది: లేనేలేదు. ఫారీరకమగు సౌందర్యము 
శణికము: తత్సందర్యోపాసనయం బే మగ్ను డగువాడు మోవావిభా9ంతు జై సంసారసాగగమున 
మున్లిపోవును. సత్యమగు సౌందర్య మాత్మావిక్భాతము. అదియే శాశ్వతము. 
పిథమాంకమున దువ్యంతుడు కాముకుడు, అతని దృష్టి నాయి.కాశారీరక సౌందర్యము పైననే 
పిసరించినది. భౌతిక రాపత్ళప్ల ఆతని హృదయ _ ముల్లోలకల్లోలము గావించినది. శకుంత 
లయు నవనవో న్నేష తారుణ్యప్ర) భా శాలిని, _అనాఘాత మగు పుష్పము, మ త్తభిమర 
మామె ముఖమును జూచి సోజమని భిమించినది. దువ్యంతు డా లావణ్య రాళిని తన హృదయ 
భిత్తీక పై చిత్రించుకొన్నాడు. పిథమసందర్శనముననే శకుంతలాహృదయమున  నలపుపూవులు 
పూచినవి. తతర భాఘాోణమునశై_ రాజుహృదయ _ మువ్విళు లూరినది. ఇందు శకుంతల 
లావణ్యమయ్యి రాజు రసికుడు ఆమె చందిక, రాజు చకోరము; ఆమె దరవికనితసరోజము, 
"రాజు మధువు త్తభ)వురముు; ఆమె మ్ఫుయగు వనాల, రాజు నారీజన సృదయపశ్యవో వారు 
డగు వలపుకాండు. శకుంతల “మహితేలావణ్య మన్మథ మన్మథు” డగు దువ్యంతుని ఏడ లేక ఏడ లేక 
పీడినది. కాని చూపు లా వంకే, భావములు నావంకే పర్వులు వెట్టుచున్నవి. ఈ మధురరస 
భావనిర్శగ్న మై యా ముగ్ద హృదయము కరగిపోయినది. ద ర్యాంకు రను చరణమున గుచ్చు 
కొనిన దను మివమై దుష్యంతుని వలపుజూపుల జూచినది, తేరుశాఖకు వల్కలము తవృులుకొనిన 
దను నెపమున నవకుంఠనము దీసివై చినది. ఆమె లేతహృదయమున రా జామె సౌందర్యమును 
జూచి మెచ్చుకొనవలయు నను నూహాంకురము పొడచూపినది. అది విషఫ* మొసంగునో, మధుర 

ఫల మొసంగునో తెలిసిఫొనకుండగనే ఆమె పరవశయె, దువ్యంతునకు తన హృదయసర్వస్వము 

నర్బించినది. కాని ఈ యనురాగము స్వచ్చప%ణయ సంభవము కాదు. ఇది కామదోవదూవితము. 
కామకళంకితము లగు నీ దంపతుల భావములు, తపోదీశాశాళితములు కావలయును. అప్పుడే 

శకుంతలా సత్య సౌందర్యము పిస్ఫుట మగును. శకుంతలాస్యయంవరము కావిజన కార నయ్ 

కవిహ్ఫాదయము. అదియే శార్షరవునినోట నిట్లు పలికించినాడు:-_. “ఇక్ట మాత్శకృతం దోవ 

మాత్మాన మపృతిహతం దహతి.” కాని పతితిరస్కరణానంతరము శకుంతలా వాదయమున 
కామపంకశ్రాళన మైనది. స_ప్తమాంకమున నామె సత్యసౌందర్యము నిట్లు వర్ణించినాడు కవి! 

“వసనే పరిధూసశే వసాన్సా- నియమ శ్రూమనుఖీ ధృ తై క వేణిః- 

అతినిష్కరుణస్య శుద్దశీలా' మమ దీర్టం 'విరహవి)తం బిభర్తి 
కాళిదాసుని యభిజ్ఞ్మాన శాకుంతలమున. మానవపికృతి . ఆద్యంతముగా జూపబడ్నది. హృదయ 

కూరజలధిని మభించి, మధించి, పిణయామృతేరనమును ప్రపంచమున కనుగ హించినాడు. 

క్రైం. 

భవభూతి కీ చిక్కు లేమియు లేవు. అతని నాయికానాయకులు దివ్యులు, ఆతని గమనము వియ 

ద్దనునము. ఆతని వేమ దివ్యము, -: కామకళంకితముగాక, నిత్యనిర్మలమైయున్న ఆ ప్రేమా 

nae 



శ్రీ అయ్యంకి వేంకటరమణయ్యగారి నన్మాన సంచిక 

మృతరససేచనముచ్చే ఆతేడు మానవవాదయశ్ష్నే తమ: లందు నందనారామవాటిని నాటినాడు. 

ఆతని హృదయవివాంగము, విహాయసపీధీవిహాోరమును మణిగి భూమిమై గల మిజ్బుపల్ల ముల 

మాటయే మజుచిపోయినది. రాముడు నీత నిట్లు వర్ష్మించును: 

“ఇయం గేహే లక్ష్మీ రియ మమృతవ ర్తి ర్నయనయో 
రసా వస్యాః స్పర్శో వపుపి బహుళ శ్చందనరసః 

అయం కంశే బాహుః శిశిరమసృణో మొ క్రి కసరః 

కిమస్యా న (పేయో యది పున రసహో్యో న విరహాః’ 

రామునకు నీత గృహలక్ష్మి ఆతని నేతముల కామె అమృతవర్తి; ఆమె స్పృశించినంతనే 
అతనికి మెముని చందనసారము పూసిన బ్లుండును. కంఠము నాశ్లేషించియున్న యామె బాహు 
వాతనికి శిశరమసృణమైన మౌ కి కసరము. నీతాసంబంధ ములైన సరవ స్తువులును నాతీనికి పియ 

తమములే. ఆమెవలని విరహముమాతిమే సహింపరానిది. ఇట రాముడు సీతాశారీరక సౌంద 

ర్యమును వరి ంపలేదు. అట్టి గృహల్ష్మవిరహవ్యధ భరింప శక్యమా యని ఆతని యాలోచన. 

ఇంకొకచో: 

““మ్లానస్య జీవకుసుమస్య వికాసనాని, సంతర్పణాని సక లేందయ మోహనాని 

వతాని తే సువచనాని. సరోరుహోశ్షి , క ర్థామృ తాని మనసళశ్చ రసాయనాని, ” 

ఆమె సంభామణములు వాడిపోయిన జీవకుసుమమునకు వికాసమును కల్పించును, అవి సకలేం[దియ 
మోహనములు; సంతృ పిదములు; అవి (శ్రవణమునకును మదికిని రసాయనములు. 

ఇంకొకచో ఆమె స్పర్శ నిట్లు వర్ణించును: 

“పశ్య్యాతనం ను వారిచ- దనపల లవానాం, 'నిష్పీడి శేందుకరకంద ళజోను సేకః 

ఆత ప్పజీవితత రో; పరితర్చణో మే, సంజీవనౌవధిరసో ను వాది (పసి_క్షఃి” 

(చందనాశ్చ్యూత మో, వీడి తేందుకిరణకంద భా సేక మో; యిది కాక యుడీకియున్న (ప్రాణమ్ము 

వెండియు నుల్ల్హసిల్ల సంతరించిన జీవనాపధిరసంబొ, ) 

ఆమె సరసగా నుండ రామునకు, 

“విని శ్చేతుం శక్యో న సుఖ మితివా దుఃఖ మితీవా 

పిబోథో నిడా”వా కిము విషవిసర్పః కిము మదః 

తవ స్పర్శే స్పళ్మే మమ హి పరిమూాశేందిియగణో 
వికార శె శాక్ న్యం భమయతి సముస్మీలయలతిచ? 

“ప్రసాద ఇవ మూర్త సే స్త్ స్పర్శః న్నే హోర్ల రిశీతలః 

అద్యా స్యేవార్జ్యయతి | మాం త్వం పునః క్యాసి నందిని. 

నీ శాస ఏర్గమువలన రామునకు కల్లీనది సుఖమో, దుఃఖమో,నిదుర యో, తెల్యియో, మోవామో, 
మదవిషములో నిశ్చయింప రానిది. అది మది వికారము వొడమ భమ కలిగించును. ఉని 
౧3౬ 



“నత శ్సౌం ద్ ర్యము 

లనమును ఒనర్చ్భును. ఆమె స్పర్శము రామునకు మూర్తిమంత మగు ప్రసాదము, అది న్నే హారి 
నీశలము. కావుననే చలువలు కూర్చి -తొప మార్పును, 

నీత గుణము లెట్టివి ఆమె సౌందర్య మెట్టిది? అను నంశమున పుళ్నించుటకే మన కధికారము 
లేదని భవభూతి యభి పాోయము. అందులశే, 

“ఉత్స త్రిపరిపూతాయాః, కి మస్యాః పావనాంత రై 8 

తీర్జోోదకం చ వహ్నిశ్చ, నాన్యతః శుద్ది మర్గ తి, 
క్త 

(జననపరిపూతయగు భూ,తనయ కితర పావనముల దలపగచేలా? 
ఘసతీర్థోదక మగ్నియు, ననువుగ వేజూకట శుద్ది కర్ణము లగునే?) 

అని లోకమును పృశ్నింపు చున్నాడు కవి. ఇట్టి మహాసాధ్వి శరీరవర్లనము సేయుట జగన్మాతను 
కాముకదృవ్టితో జూచుట. అందులకే భవభూతికి సీతాసౌందర్య వర్ణనము సేయ నవసరము లేక 
పోయినది. ఆమె జగన్మాత, ఆమె గుణ సంపదయే లోకుల కాదర్శము. కవి కామెయెడ మాతృ 
భావమే కలదు, తనయుడు త్రల్లి రూప సౌందర్యమును గొనియాడ జనునా? 

ల 

కాభిదాసున కట్టి వర్ణన మావశ్యక మైనది. దువ్యుంతుకు కాముకుడు. అతని హృదయము నాకర్షిం 
చినది శకుంతలాజగన్నోహనరూపమే. అతని మానసిక వ్యవస్థను వ్య_క్తము చేయవలయు నన్నచో 
శకుంతలారూపమును వర్ణింపక తీరదు. నాటక పిణాళిక కది విడువరాని ధర్మము. అందుల శే 
కాళిదాసు, 

“ఇద ముషహిత సూత్ష్ముగంథినా స్కంధ బే శే 

_స్తనయుగపరిణాహాచ్చ్భాదినా వల్క-లేన 

వపు రభినవ మస్యాః పుష్యతి స్వాం న నోభాం 

కుసుమ మివ పీనద్ధం పాౌండుపతోోదశేణ” 

(మూపునను చిన్న ముడిగల్లి మొలకచన్ను,గవ విరివి గప్పూచున్న వల్కలము కతన 
తేనచలును తేల్ప దీమె కొందళ్లుకు మేను, పాండుప తాంతరితే మైన (ప్రసవ మట్టు.) 

“అథవా కామ మనురూప మస్యా వపుపో వల్కలం న పున రలంకారశ్రియం న పువష్యతి.”” 

(ఈమె శరీరమునకు వల్కల మెంతమాత్రము తగినది కాకపోయినా అలంకార శోభను 

మాత్రము పోషింపక పోలేదు.) 

ఎంత వర్షించినను ఆమె రూపమే, తదూ)పసందర్శనమున రాజెంత మోహపరవశుడయ్యెనో కవి 

ఇరాపగల్లెను. రా జా యనురాగరసపానమున మత్తు. డైనాడు. కావుననే వెలికాని యెదుటగూడ 
నామె సౌందర్యమును వర్ణించినాడు. వర్ణనము మాతిము మితిమిరలేదు. అంగపిత్యంగ 
వర్ణనకు పోలేదు. మహాకవి తన సౌందర్యపిపాస యను మై ంధవమును బుద్ధియను కళ్లెముతో 

౧౨౩. 



ఢీ) అయ్యంకి వేంకటరమణ య్యగారి సన్మాన సంచిక 

లాగిపట్టియే యున్నాడు. పంచమాంకమునగూడ రాజుదృష్టి శకుంతలారూపము. వంక పర్వులు 
వెట్టును. కాని వెంటనే డాని నాతీశు మరలించి సన్మార్షమునకు |దిప్పినాడు. 

కాం తారూపవర్థ నమునందు కాళిదాసభవభూతులు. భిన్న మార్షగాములు, కాళిడాసునకు బొహిర 
రూపవర్ల నమున౦ దమితేమగు (పీతి. భవభూతి కంత _స్తత మును వర్ణించుట యం దమితేవుగు వీతి. 

కాళిదాసునకు (పీతి ౧ గెలు నంగన, 

“తస శ్యామా శిఖరిదళనా పక్యబీం'చాభకోవ్టీ 

మధ్య కామా చకితహరిణీ వేక్షణా నిమ్న నాభిః 

శోణేభారా దలసగమనా*అయియుండవలయును...... భవ భూతి కిట్టి | రూపతృవ్ల లేదు, 

అతని నిస్తే గృహలక్రీ అతని కామెపల్కులు కర్చామృతీములు; ఆమె స్పర్శ చందనశీతలము. ఆమె 

యాలింగ* ము, “విని శ్చేతుం వక్ర న సుఖమితివా దుఃఖమితి వా” అన్నట్లుండవ లెను. కాళి దాసునకు 

తీ భోగ్యన స్తువు. భవభూతి కామె పూజనీయ. ఇట్టి లక్షణభేదము పా(తానుగుణ్యముగానే వచ్చి 

నస కవి యంతఃకరణపివృత్తులుకూడ నట్టి వే కాకున్న చో అంతటి ఆదర్శ పాతఏలను సృష్టించి 

పతనము లేకుండ నడపుట యసాధ్యము, కాళిదానుని మార్గము పృమాదభరితము. అట్టి యెడకూడ 

నాతడు భా్రంతుడుకాలేదు, నాటకమున శెంత యావళ్యకమో అంతే వర్ణ ంచినాడు. “వాదయా 

చేశము జవనాశ్యమువంటిని. దానిని బుద్ది యను సారథి సక9మమౌార్షమున “సడుపని చో, నది రథ 

మునే చూర్జము నొనర్చుచు వక క9పథ మున బడిపోవును, బుద్ధియోగముచే హృదయా వేగము 

నడచువారిలో కాళిదా సగ్ళగణ్యుడు, 

విషమమార్లమున బోనిచ్చియు నిజకల్పనారథమున శెట్టి పిమాదమును రానీకుండ కాపాడి 

నాడు మహాకవి. భవభూతి యిట్టి యొడుదుడుకు త్రోంివలు తొక చేలేదు. దివ్వమగు (ప్రణయ 

సామ్రాజ్యమును గల్పించి, అందు సీతారాముల, బతివీంచి తద్దివ్యదంపతుల ప్రూణయమునే 

ము_క్తకంఠమున గానముచేసినాడు. భవభూతి యుత్తర రామాచకితమందు (పథమాంకమునచే (వేమ 

పరిమితి నందినది, స్వచ్చ మగు నా [ప్రణయసుధ నాస్యాదించి మానవలోక మేకాక అమరలోకము 

కూడ ధన్యమైనది. స్యాదయమథ నద నలనగాని సత్యమగు, నకళంక మగు నాత్మ సౌందర్యము 

నోచరింప దని కాళిదాసు వ్యక్త కము వేసినా పరిణత మైన ఆ సత్య సౌంద ర్యానుభూతి అవగ్థాంత 

రము లందుగాని వియోగమునందుగాని, తమ సందదని భవభూతి బుజువుచేసినాడు. పణ 
యావుర తేరుఫలమును జెందవలయునన్న , నెట్టి కష్టపరంపరలకు గుజికావలయునో కాళిదాసు 
చూకివనావము. పొందిన యా ఫలముయొక్ష అమృత మాధుర్య మా హాత్మ ములను, భవభూతి 

సువ్య_క్తము చేసినాడు. ఇకువురును మహాకవులు. ఇృరువురును ప ప్రణయసౌందధర్యము నెజిగిన మహ 

సీయులు. సత్యప )౩య సౌందర్యమాభుర్యమును దమ తవు కా వ్యామృతరసపభావముచే లోక 

మున కెజుగ చేసిన యవమ్ముహోకవులకు గే _క్య్యంజలి. 
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చం్టదావళి; బృంద; సుగ్ధంధ, విరజ; 

ఆ_ల్హేమానులు; గోపకులు; శ్రీ కృష్ణుడు. 

టి 

*(పథమరంగము * 

(గొల్లపల్లె బృంద తలుపు ఓరవాకిలి వేసి 

అరుగుమిోదికి వచ్చి మళ్ళీ తలుపుశేసి 
చూస్తుంది భర్త నిద లేచాడేమా నని 

అనుమానంతో, మెల్లిగా మెట్లు దిగుతూ 
ఉండగా అంచదెలసన్యడితో ప్రవేశిస్తుంది 
సుగంధ. సమయం శర(డాతి. సన్నగా 

దూరాన మురళీరవం.) 

సుగ౦ధ 

బృందా! తలుపు దగ్గిరసా వేసి చల్లగా వస్తు 

న్నావుకే! (పకపక నను) 

బృం ద 

గట్టిగా మాట్లాడ శే సుగంథా! ముందు నీ 

అం దెలనొళ్ళు వమూయించు. ఇళ్. ఎ! మావారికి 

మెళకువ వచ్చిం ,దంకు న న్నింట్లో పెట్టి 

"తాళం చేస్తారే. (కొంతదూరం నడచి 

నిలు సుంది). 
pn + | 

(17) 

సుగంథ 

మీ ఆయనను పడుకోబెట్టి ఎంచక్కా చిచ్చి. 
కొట్టి మత్తులో పడేసి వస్తున్నావుస్పు బృందా! 

బృ ౦ ద 

అవు నమ్మా, సీకులాగ అనుకాలు డయిన 

భర్త ఇంట్లో వుంచే ఇబ్బంది లేదు గాని, 

మూ ఆయన చెడ్డ "పెంకిమనివ్.! 

సుగ౦థధ 

వశే పాపం! మావారు నాకోసం గదిలో 
ఎదురు చూస్తూ కళ్ళు మూస్తూ తెరుస్తూ 

పరున్నారు. వంటింట్లో పాలు తోడెట్టి 
వచ్చేస్తా నని చెప్పి మెల్లిగా జారానే! 

బృం ద 

గడుసు వీల్లవ్ |] 

సుగంధ 

అలాగే అంటావు. చెతిలో పాలకుండను, 

O౨౯ 



శ్రీ తయ్యంకి వేంకటరమణయ్యగారి సన్మాన సంచీక 

మురళిపాట వినడంతోనే జారవిడిచానే ! 
అదేమిటో పరధ్యానం! వం చెప్పనే! 

బృ౦ద 

మన గోపికల కందరికీ పరధ్యానం ఎప్పుడూ! 

సుగంధ 

అవునే! పరథ్యానంవల్ల భర్తల్ని వదిలేస్తు 
స్నామే! 

బృ ౦ ద 

పాలకుండ బద్దలయి తే మాఆయన లేచి రాలే 

దుకు రెండు తగిలించ డానికి? మరిచిపోయాను. 
స్ శేమమ్మా! మాఆయన నువ్వు చెప్పినట్టు 

వింటాడుగా! 

సుగంధ 

వం చిత్రమే మరీని! ఈకాలంలో భార్యలు 
చెప్పినట్టు భర్తలు వినకపోతే భ్ర్తలు చెప్పి 
నట్టు భార్యలు వింటాశే? ఎలా జారానో 
వీల్లిలా జారాను! 

బృంద 

మాఆయన పక్కలో తలగడా ఉంచి దుప్పటీ 
కప్పి వచ్చాను, 

సుగంధ 

అమ్మ బాబోయ్ గడుసుదానివే! నువు 
మాతం ఏం తక్కువ తిన్నా వమ్మాా! 

బృంద 

గొల్ల భామలు గడుసువాళ్ళు. అందుకే 
భర్తల్ని నిద్దరోనిచ్చి పారిపోతున్నారు. 

సుగ౦ధ 
మనకు క అస్తేచ్యు నేర్సాడే గడుసుతనం, 

లోకంలో గొల్లలు అమాయకు లని ప్రతీతి, 
అయి లేనేం? మాయలో పడేసి పోతున్నాం, 

౧౩౨9 

బృం ద 

మొగాళ్ళు మాయతోశనే ఆటలాడి చిక్కి 
పోతా. 

సుగ౦ధ 

కృవ్ణ య్య మన మాయలకు లాంగేరకంకా దే. 

బృం ద 

మన మనస్సులకు కళ్ళాలు బిగించి తన దగ్గిరికి 

లాక్కు_ంటాడే! 

సుగంధ 

అడుగులకు మడుగు లొాత్తుతూ మొగాళ్ళ 
మాట వినలేం. చంటి వాళ్ళమిాద వాత్సల్యం 

కూడా పోయింది మురళి వినేసరికి, 

బ్బ ౦ ద 

అదుగో, చందావళి పరుగత్తు కొస్తున్నది. 
కలహంస కూజితాలవతె గలగల మనుకుం 

టూ అందెల రవళితో అందాలతో పరు 

గెత్తు కొస్తున్న ది. 

చం చా వ లి 

(పకపక నవ్వుచూ, బృందా. ..... వొసే 
సుగంథా. . .(నవ్వు పట్టలక వొంగి చప్పట్లు) 
రావే రావే పోదాం పోదాం, వాయిస్తున్నా డే 

మురళి! (నడుస్తూ) 

“గీతం 

శకెంజిగురు చాయ నీ 

కెంబెదవికిని డాసి! 

కంజునై భవము నీ 

-కన్లవ కం తేవాని!. _ 

బ్బ ౦ ద 

మురళీ మాధురి వమిటో హృదయాన్ని... 

ఇక్టై... కలచి వేస్తున్న దే. 



చం దా వళి 

"మో డయిన హృద యాలనుకూడా మోాగి 

సాడే ప్రభువు, | 

సుగ౦ధ 

యమునదగ్గర ఇసుకతిన్నెలమోద పాల 

వెన్నెల్లో మనకోసం ఎదురు చూస్తూఉంటాడే. 

చ౦[దావళి 

అదుగో బాబోయ్, మా అత్తగారు పరు 

త్తు కొ స్తున్నారు. అరుగో మామగారు... 

(దూరాన్నుంచిే కలు.మగగాంతు-“చ చా! 

చందా! వళ్ళశకే”” ఆడగాంతు. “కోడలా ! 
కోడలా ఏ (ోనుగంధా! ఏమే!” మగగొంతు) 

సుగంధ 

బాబోయ్ మావారు! 

అత్త 
(కెరలోంచి) వినివించుకో బే చంద్రా! పువ్వుల్లా" 

ఉంచి నిన్ను ఫూజించుకుంటాం కోడలా! 

మా మ 

కోడలా, పనిపాటలు చెయ్యవద్దులే, 

అ (క్త 
(పోధేయపడుతూ) వొసే సీకడుపున పుడ 

తానే. 

చం దా వళి 

బాబోయ్! ఇంకోజన్నాని కయినా వద్దు, 

మామ 

పర్తుగె త్తే. 

చం (చావ భి 

నడిచే "పోతాం, 

_.--*త కి నగోవీకలు. 

మాతో దూరం రాలేరు. వెళ్ళండి. 

భర్త 
నేను నీకు పతిని కాదుటే? 

నుగంధ 

కావచ్చు గాని సర్వలోకాధిపతి ఒకడే! 

భర్త 
బరి మోరిపోయిన దాంతో నే నేం కాపరం 

చేస్తాను? (నిష్క్రమణ, 

గోపకులు 

(ప్రవేశించి) గొల్లపర్హై అల్లకల్లోలం చేస్తు 

న్నారు. మా నిద పాడు చేశారు! 

గో విక్లు 

ఉండండి, ఇంకా నిద )వుత్తులో మోకు మెళు 

కువ లేదు. 
గోపకులు 

మానం కేదు మోకు. 

గోపికలు. 

అభిమా నవంతులు ఇశ్ళల్లో ఉండండి. 

గోపకులు 

మిము ల్ని చిలక ల్లాగ మూాచుకొంటాం౦ః 

గోపికలు 

మాకు మోరూ, ఇళ్ళూ 

కుంటూ గోపకులూ, పకపకా నవ్వుతూ 

గోవీకలూ నిష్కమిస్తారు.) 
ది 

*అద్వితీయర౦గము * 

పంజరాలు. (విను 

(బృందావని. గోపికాంగనలు త త్రరపాటుతో 

తమాల వృషత్రూల వైపు కదంబవన వాటి 

వెతుకు తున్నారు.) 

చం దా వళి 

మురళిపాకే వినపడ బేమే? బృందా! 

౧౨౧ 



శీ) అయ్యంకి వేంకటరమణయ్యగారి సన్మాన సంచిక 

బృ ౦ద 

ఇల్లూ వాకిలీ పట్టుకు కూర్చుంశే పాట విన 
పడదు, 

విరజ 

కండ దాగాడో కృష్ణయ్య! ఆకాశవర రంత 
రిసిపోయి యమునలో ఊాగాడా? 

సుగ౦ధ 

చీకటి కానుగుల గుంవులో కలిశా జేచమో! 

వీర జ 

ఎన్నాళో ఎ ఈ దాగుడుమూతలు, 

చ౦ దా) వళి 

దొంగలాగ నిశ్యంలో ఎక్కు జెక్కడో చాగు 
"తాడు, 

గీతము 
ఓ నాథ! నీ చేత నున్నయది నాబ్రతుకు 
నా యెడద కుములురా నానాథ సో కొరకు, 

సుగంధ 

నాయెడద కుములురా నానాథ! సీకొరకు- 

బ్బ ౦ ద 

సీమోవి చిగురు తేనియలు గో లెడియాశ. 

వీర జ 

స్ప మృదుకపోలసన్ని ధిని మో మిడు నాళ్ల- 

సుగంథ 

స్ మొలక నవ్వు వెన్నెల చలువగొను నాళ- 

చం (దావళి 

నీ మనోహరమూ రిత్రో నై క్య మగునాశ- 
(అందరూ పాడుతారు) 

చం దావభఖి 

బంధనాలు చాసిబోవ 

బాధ లెల్ల సమనిపోవ 

౧౩౨ 

బృ ౦ ద న్నీ త్రి 

మురళి వాయింపవా |! 

ఎడద మోాయింపవా! . 

బృం ద్ 

తిమిర జీవన మిహిక 

"లేజమె దీవింప a 
మురళి వాయింపవా! 

ఎడద మోయింపవా! 
విరజ 

ది లెల్ల పులకింప 

వల పెల్ల దీపింప 

మురళి వాయింపవా! 

ఎడద మోయింసపవా! 

సుగ౦ధ 

అలరుతావుల చేల 

వలపుతీపిని సోల 

మురళి వాయింపవా! 

ఎడద మోయింపవా! 

బృ౦ద గ్ త్రి 

వధురజీవనములో 

మధురిమమ్మే ఫొంగ 

మురళి వాయింపవా! 

ఎడద మోయింపవా ! 

చ౦[దావళి 

(నాట్యము) 

ఎద లాగి వేశాడే! ఎంత టక్కరివాడే! 
మొలక నవ్వుల వాడే! ముడ్దుమాటలవాడే! 

బృం ద 

తలిరాకుజిగి చెడ, తగుమోవి గలవాడే! 
మొలక నవ్ఫులవాడె, ముధ్దుమాటల వాడె! 

(నాట్యం, 



సుగ౦ధ 

చిరుత ప్రాయము నా జె! చెలు వొంది విదియచం- 

దురు గేరు నొసలచే, మెరయువాడే! 

(నాట్యం, 

విరజ 

చెబికువి ల్హుని గన్నదొరవోలె నున్నా జె! 
మెరుగు బామునచాయ మే నవురునాడే! 

(నాట్యం) 

= చందావళ్కీ తక్కినవా రంతా = 

(నాట్యం) 

పొదలు కెందావురల, పొదవ్రు పదములవాజే! 
కొదమసింగపునడుము, కొవు రవురువాడే! 
మొలక నవ్యులవాడె, ముద్దుమాటలవాడె! 
ఎద లాగివేశాణె! ఎంతటక్కంరివాడె! 

= అందరూ = 

(బృ ౦దగీతి 

ఎద లదరిపోయెనే 

ఎగసీ పడిపోయినే ! 

వన మేమి పల్కచే ! 

యమున మాటాడే! 

కరుణ లేదాయెినే ! 

కాంతునకు మనసె ని! 
a 

చం(చావళఖి 

గీతము 

తప్పినాను తోవ స్వామి 
త త్తరపడిపోతి నోయి! 

అందరాని సీకోసమె! 

అళు)లు రాల్చితిని నాథ! 

సుగ౦ధ 

మిణుగురు దీపమునే గొని 

మిణుకు మిణుకు తారల గని 

తిరిగితి నీకై నిశిలో 

తూలివోతిరా నాథా ! 

బృం ద 

ఎడ పగిలిపోయెరా 

వ్యధలబతు శేలరా?! 

నిను పొందగా లేక 

నిలువలే దీ చాసి ! 

విరజ 

హోేరుహోరున యమున 

-ఈేయి 'ఘోమ్ల్లు 

ఎద వాంగులై వారు 

సొదలతో రొదలతో ! 

చం దా వళి 

మురళీరవ మాధ్గురిలో 
ముగ్గనె తినే వలీ |! 

థి 

సుగంధ 

విడలేని మమతతో 

ఎడబాటు సైపనే! 

బృంద 

వినపు వెన్నెల గాల 

వినలేనె గీతమ్ము | 

= అం౦ందమటయణూక లినసి 

నిలుపలే మో వలపు! 

నిలుపలే మో తలపు ! 

రాసలీల. 

నకల 

క 
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శ్రీ అయ్యంకి వేంకటరమణయ్యగారి సన్మాన సంచిక 

కనలి మాయుడదలే ! 

కడలిగా పొంగనే! 

చ౦ (దావ భి 

వగవగల ఘనసార 

వాసనల సెపనే ! 

బ్బ ౦ ద 

కాటుకల కన్నీరు 

గట్టు లెగి పారెనే! 

సుగంధ 

అడుగిడగలేనే! 

తడబడితినే సఖ! 

పిరజ 

అయ్య యో 'వన్నెలల 

దారి గన రాదేమ! 

=చం(_దావళ్సితదితరులుకా 

నిలుపలే మో వలపు! 

నిలుపకే మో తలపు! 

కనలీ మూ యొడదలే! 

గడలిగా వాంగనే! 

బృంద 
నుగవారి చెపు డయిన 

నమ్నగా వచ్చునే? 

సుగంధ 

నవనీతవో కాక 

పాహాణహృదయమో! 

అందరూ 

నిలుపఖే మూ వలపు! | 

నిలుపలే మూ తలపు! 

కనలి మాయెడదలే! - 

కడలిగా పొంగే! 

3౪ 

బృం ద గీతి 

జారా! తరణీవూనసచోరా! 

ఈ రాగానలమాలాకీలల 

వీలాగున భరియింతుమురా! 
చ ౦ (దావళి 

తారుణ్యానల హెతిసంహతుల 

దగ్ధం టై తిని శలభమునై! 
బృం ద 

ఎద నీరాజన మె త్తనీయవా? 

సాదలే వింజామరలు వేయగా! 

సుగ౦ధ 

తాపభారమున తాళలేమురా! 

ఆపజాల మో ఆ ర్లజీవనము! 

విరజ 

జడులై కురిసెడ్కి వడికన్నీ శే 
శోకములో దిగమిం7నురా! 

చం౦ం[దావ భి 

మధురాలింగ న నర్వ తలో మా 

జీవనములనే కేల్పుమురా! 

= అంతా కలిసి = 

జారా! తరుణీమానస-నోరా! 

ఈ రాగానల మాలా క్రీలల 
వలాగున భరియింతుమురా! 

టి 

* తృ తీయర౦గము * 

(కృష్ణ భావము పొందుతున్న గోవికాంగనలు) 

సర మేళ 

ఎంత చక్క_నివాడొ! ఎంత చల్ప్లనివాడొ! 

మధురాధినాధు.డు మధురమే! మధురమే! 
చ౦[దడావళి 

తావులే పులకించ్చె దారులే పులకించె 

“రేయెల్ల విరిసెన్సే హోసదీధితు లెల్ల! 



బ్బ రద 

భర మూయెునే వలపు వర మాను వీకేయ 

దావాగ్ని యై చెల తాపము కీలలై = 

సుగంథ 

పొగ తాను చీకటుల సెగతొను నీెకేయి 

'వేదనానలముతో వెన్నెలలు కుమిలినవి. 

విరజ 

వాకలై కన్నీరు వాహినై పొంగే! 

సొదలతో ఎదలెల్ల సోలెనే తూనే! 

స నర మే ఫ్ర 

ఏదారి బోయనే? 

ఏబెసల బోయునే? 

శ్రీకృష్ణ ముఘుము శి 

చిద్విలాసమ్ముగా 

శీర్ణ హృదయానంద 
నీకరిశి కాచే! 
ఆశలే తావుల 

ఆశాశలను సోకి 

పీలుపులై విరిసినవి 

మెబిపులై మెరసినవి 

దాహమ్ము తీరే 

'తాపమ్ము తీరే 

తప్త జీవన చాతీ 

కాంబుదము రాదే! 

స్లాల వక్షుమ్ము | 

నేడు కన్చడ దేమి? 

ఆశలే మాడులై ' 

ఆకారక్షతో నిల్ఫి 

నింగి చూచునె నాధ్గు 

సీలాల చూపులకు 

సీలిమబ్బులు గాంచి 
నీదు తను వని యుంచి 

ఆశలే పురివిప MN 

అజెనే యెదలెల్ల! 

(అభినయం) 

వాబ్బ ౦ దవా 

నని క ఎ్రమ్షుండ నే 

చేనె కృన్గుండచే. 

నేనె గోపాంగనా 

. మానాపహారిసే! 

సనసిత._ హారిచే! 

(అభినయం) - 

రండు గోవికలార 

రండు గోవికలార 

రమణియతరభుజా 

ర మోోపగశగూహాము స 

తాపానల శిఖా 

దిపార్చులను నార్చి, 

అధర భీధువు నిచ్చి 

ఆనంద రసపూర 

సారాంబుథిని దేలు. 

రాసలీఅ 

(గోవికలను కౌగలించు కొంటుంది 

=సుగ ౦'ధ ౬ 

ఏమే బృందా? ఏయే బృండా! . 

నన్ను చూడవే నన్ను చూడవే! 

బాలఘాతినే పూతననే! 

 =చం[చద్రావభళికా 

నీవు పూతన వెన =” 
నేను కృష్ణుండనే 

పా లీయవే భామ! - 
పా లీయవే నాకు! 

o౩34 



శ్రీ ఆయ్యంకి వేంకటరమణ య్యగారి సన్మాన సంచీక 

వీర జ = 

నవసీత-చోేరుడౌెౌ నవమోహనాంగుడనెా 

బ్బ ౦ ద 

నేనె నీ మాతనే శ్రీయకోదమ్మనే- 

సుగంధ 

(సెట నెత్తి పరవశంతో సాట్యం) 

రండు గోపికలార! రండు గోపికలార! 

గొడుగు గాను పట్టినట్టి గోవర్ణనగిరిధారిని! 

విరజ 

బృందా! సుగంధా! చందా! ఎక్కడ 

చూచినా కృష్ణ సా(పింహాసం పాలసము[దపు 

నురుగులాగ, పాలవాంగులా నెల్లి విరుస్తు 

న్నే! సీహోే! 

బ్భ ౦ ద 

విరజా! ఈ శరదాకాశము నిర్మలమై ముక్త 

పురుషుని అంతరంగంవలె ఉన్న చేమే! 

చ౦[దావళి 

చీకటికానుగులకాంతులు ఆ వల్లభుని గంభీర 

నేత్రదీ ప్లివలె ఉన్న బే! యమునాసీరంలో 
వెన్నెల మిలమిలా మెరుస్తూ కరుణార్ల ము 

లైన దిన్ననేతా "లు జ్ఞాపకం చేస్తున్న చే! 

గీతము 
దిశ లెల్ల మధురమై 

నిశ లెల్ల మధురమై 

సీ యఖల రూపాన 

నిండుగా వెలిగినవి, 

(నాట్యరభసంలో జడలు కొప్పులు  ఫ్రీలి 

పోతాయి. పారవశ్యం. పకపక నవ్వుతూ 

శ్రీకృష్ణుడు ప్రవేశిస్తాడు.) 
చం (చా వళ్ళి 

వచ్చాడే మనోనాధుడు! ఇడుగో! ఇడుగో! 

థి కెజ్ఞు 

బృంద 

వడీ! వడీ! 

(అతన్ని పట్టుకోబో తారు, గోపికలు ఎంద 
రుంక్కు అందరు క ఎ్రిమ్షులు గోపికల కాగిళ్ళలో 

ఉంటారు.) 

క్ర ము డు 

నన్నిలా బంధించేస్తారా (వజాంగ నలు? 

చం|చావళి 

మా బాహుబంభాలకు చిక్కు_తావోయిః? 

విరజ 

ఎన్నాళ్ళోయ్ -ఈచాగుడుమూతలు] 

జం ద 

మమ్మల్నీ దొంగల్ని చేసి ఎంతకాలం 

దాక్కుంటావోయ్ ! 

కృ: ష్షు డు 

మారు కారు దొంగలు, నేనేంా 

చం దౌ) వళి 

మా హృదయనవసీతం దొంగిలిస్తావోయ్. 

అశెశే! ఎంత తప్పు చేశారు? (టక్కరినవ్య్వు, 

సుగ౦థ 

తప్పు లన్నీ నీకే అంటకడతాం కృష్ణా! 

నే నేం తప్పులు చేస్తున్నాను! ఇళ్ళూ వాకిలీ 
వదిలి అర్లరాతి) నేనే కాబోలు పారిపోయి 

వచ్చింది? 

గోపికలు 

ఏమి ెప్పిపొడుపులు కృష్ణా! . ఏమిటి నీ 
బ్రందడాలం. మనస్సుకు డొరుకుతావు. డొరి 

కిన ట్టుంటావు! చేతులకు అందవు. మంచులో 



రంగుల్లో శేఖల్లో చాక్కుంటావు. పాటతో 
పాటు పాటపాడే నువ్వు కా వాలి? 

=స్వర మేశ = 

చాస్యంబు సనీయవా? 

ఆస్వమధు వఏయవా? 

వవాళత్తు వలవోయి! 

వ సొత్తు వలదోయి? 

మగవారు మగువలకు 

మగపంతముల దీర్చి 

ముద్దు చెల్లింపరా 

మురిపెంబు మూరగా 

పడలేమురా బాధ - 

పాగుల జాలము నాధ 

బిగి కాగిలింపరా 

వ్రదులగా కంచుకము! 

నిశియేమొ సగ మాయె 

నిలువజాలము నాధ! 

వలపు తీపిని రగిలి 

మనలేదు మాబ్బతుకు! 

కృష్ణుడు 
బంధువుల్ని భర్తల్ని వదలి రాకూడదు, 

గోవికలారా! 

గోవీక్లు 

సర్వస్వం ఏవే నీకోసం మా జీవితం గడుపు 

తున్నాం, నువ్వు లేనిదే బతకలేం కృపా! 

క షు డు 

నేను లేకుండా ఉండను. అన్ని చోట్లా ఉన్నాను, 

అవును గాని మో వ్యవహారం శుత్తి' మించి. 

రాగాన పడింటబే? 

(18) 

q ర అ 3 

గోవీక్లు 

సీ వ్యవహారం శుతిస్మృతులనే మించింది. 

క షుడు 
ణి 

మా ఇళ్ళల్లో మో రుండి నన్ను ప్రేమించండి. 

నోపికలు 

ఆ పంజరాలు నూకు అక్క్లైదు. 

క్ర త్రిము డు 

నే నింతమంది బాహుపంజరాల్లో చిక్కిపో తే 

ఎవరితో చెప్పుకోను?! 

గో వికల్లు 

అబ్బ! ఏమి టక్ళొ-రిమాటలు! బంధాలలో 

వున్న ట్టున్నా సర్వబంభాలకు అతీతుడవోయ్, 

కృష్టా! 

క ము డు" 

పతివితలు గృహిణీత్యం వదలకూడ దని 
శ్య్రూతిసృతులు చెపుతున్న వి. 

గోపికలు 

ళుంతిస్పృతులు నిగమములు అన్నీ నీవే ఫు స్త 

కాలతో మాకు పని లేదు నదు లన్నీ 

సముద'౦ చేరవు కృష్ణా ! 

క్ర ము డు 

చేరుతాయి కాబోలు! 

నోవీకలు 
అబ్బ, ఏం నంగనాచికబుర్లు! 

ఈ తాపం పోగొట్టవు కృష్ణా! భం చబేం 

ఆలంబనం లీని (వేమునిలవదు (చేవ భో 

మిడతలం! 

చెక్కలన్నీ - కాలిపోయాయి ! అయ్యా! స్ వే 

దిక్కు... - 

౧౩౩ 



(శ్రీ 'అయ్యాంకి చేంకటరమణయ్యగారి సన్మాన సంచిక 

=సంర మేఖ = 

గతి నీవెరా కప్ప 
లజ 

గతి నీవెరా! 

అలము బాధలతో 

వలపు బరునున కంగు గతి... 

సొగయు నెదలతోడ 
పొగ్గిలి ఇలు వీడిన గతి... 

దావ మోర్వమురా ఈ 
తను. 

దాహ మోర్వమురా గతి... 

అకిదీనల గావరా, ఓకృప్ల! 

పీతినియవుము లేలరా! గతి... 

నే షు డు 

పీతినియమాలు లెనివాళ్లి. లోకానికి తెలుసు. 
వట్టి జారశిఖామణిని, (నవ్వు) 

బృం ద 

జారుడవు "కావు, తాపత్ర్యయహరుడ వోయ్, 
నాధా! 

చం (దావ భి 

నీ జారభావం జగడాదరణీయం కృబ్లా! 
(| ఇ ల రం న 

సుగంధ 

సి జారత్వం భవతాపహరం నాధా! 

విరజ 

సర్వనై తిక సాంఘీక కల్పిత బంధాలు గొడ్డలి 

పెట్టుతో నరికి సీదగ్గిరికి వచ్చాం! "మేము 

జారిణులం కృపా? జారబుద్ధితో వచ్చాం 

కృష్ణా! 

౧౩౮ 

మారు పతి వతలు. 

గోపికలు 

అందుకే పతి వైన నిన్ను "సేవించడం? 

క షుడు 
పా 

జారు చేరుట తగదు 

బారుముఖులార! 

పరుల భావులు మరు 

పరకీయలే కారు. 

ఇలు వీడి రాతగడు 

ఇల్లాండు)గా మారు 

సతుల సేవించు 

పరమధర్శము సుండు! 

పాన్సుషై. లేకున్న. 

పతి మిమ్ము కోవించు 

గతి మోకు పతి గాని 

ఇతడు పతియే కాడు! 

గోపికలు 

పరకీయలము మేము 
పరవాపి)యుడ ప్వు 

పీవి మా ధర శ్రంబు 

సీవె మా భాగ్యంబు 

సకలంబు నీయండె. 

సంత్యజింతుము మేము, 

గలి వె మా కీంక 

పతి సీవె మా కింక 

పరకీయలము మేము! 
పరమవిగియుడ వీవు! 

& 



* చ తు ర్థర 0 గ ము నా 

(బృందావన నీవు, “వన్నెల రాతి, కలకలము 

అత్మ మావులూ గోపకులూ వచ్చి దీనంగా 

క్ర కృష్ణుణి 'వేడుకంటారు) చ 

గోపకులు 

= = స్వ రమేళ= 

వూ సతుల మా కీయవా? 

మూానధనపశరీ! 

భర్తలు 
పాసలమ్మా యంచు 

ఫాగిలి పోయారోయి మా... 

. పాపలకు పా లీక 

పరుగు నిడి వచ్చారు. ... మూ... 

పతుల గతి యే పోయి 

సతుల మా దిక్కోయి! . మో... 

భామినుల హృడయాలు | | 

పట్టి లాగా వోయి! మా... 

క ము డు 

సతుల మో దిక్కు_యిన 

సతులెకే నతు లిండు 

న న్నేల యడిగెదరు 

మిన్నకుండక మిరు? _ 

అత్తమామలు. 

దూడలకు పొ అయిన ' 

విడువ నయినా లేదు, ' 

భర్తలు 
మగల మాటలు వినక 

వగలతో నీ కడకు 

ఎదలు సీపై నిలిపి 

ఇలు వీడి వచ్చారు. వమూ.. 

మతులు పోగొట్టుకుని 

మమతతో సీ పెని 

శయ్య మెల్హన వీడి 

చల్లగా వచ్చారు, ““మూ,, 

కుచయుగ్నముల్ కదల 

క్రొమ్ముడుల్ సడలగా 

కజ్జలపు కన్నీట 

లబ్జయే కరగగా మా... 

ఎదలు సె నిల్చి 

వ్రలు వీడి వచ్చారు. 

క ము డు 

మతులు పోగొట్టుకొని 

గతి నేనె యని వేడు 

ఘూపాంగనలె మిన్న 

పతులార మా కన్న 

గోవికలు 

= = స రమ్హమేళం౦ం= 

నిన్నే నమ్మినాము 

నీరజాత, కృష్ణా! 

మనసు నీవే కాగా 

మగలమాటల వినము నిన్నే.. 

మగ డజేల!-వమా మేల) 

మా యాశ లీవేను నిన్నే. ఆ 

తమ్మిపూవుల మరిగి 

తరలిపోవునె శేంట్లు 

గంధమ్ము "లేనట్టి 

కరి కారము చెసకు నిన్నే... 

౧౩౫౯ 



శ్రీ ఆయ్యంకి వేంకటరమణ య్యగారీ సన్మాన సంచీకో 

సీ విశాలాంచిత 

నిర శ్రలవతు.౦బు 

వక్షోజ శిఖరాల 

మనుపుమో మానాధ! నిన్నే... 

(గేపకులు నివ్య్క_మణ. శ్రీకృష్ణుడు గోపి 
కాంగనల కపోలాలవై మకరికాపతాలు 

చిత్యిస్తాడు. త్రలల్లో పువ్వులు తురుముతాడు, 
అనేకమంది కృష్ణులుగా మారి ఆలింగన 

చుంబనాలు చేస్తాడు) 

బ్బ ౦ ప్ 

బ్రడుగోనే క్చృవ్వుడు! 

చం దా వళ 

ఇడుగో మనోవల్ల భుడు! 

(_స్పనతటం శ్రీరసిక్షం కావడంవల్ల సిగ్గుఫడు 
తూాంది). 

నుగంథ 

ఎక్కడ చూసినా ఎంతమంది కృష్ణులు! 

చం దా వళి 

ఒకరూపు అన్ని చోట్లా భాసించినట్టు కృష్ణ 
మయం! కృష్ణా! హృదయాంబుధిశీత కిరణా! 

వీర జ 

సీ సుధాలింగనంలో అంతరంగం మహార్ష వమై 

తుంగభంగాలతో ఫొంగు -ఇెత్తుతున్న దోయి 

నాథా! 

(శ్రీ కృ హ్ల ముడు 

(వజాంగ న లంతా రండి. నవకర్ణి కా కుసుమా 

కారంలో వలయంగా నిలబడండి. కర్ణి “కార 

౧౮౦ 

మధ్యంలో కింజల్హ ౦వలె కేంద ౦లో ఉంటాను 

(రాసమండలి వర్పాటవుతుంది. పువ్వుల 

"కేకుల్లా గోపిక లుంటారు. గోవికకూ గోసి 

కకూ మధ్య కృష్ణుడు భాసిస్తాడు. “కీసర 

స్థానంలో "కే్యదకంలో దివ్యమూర్తి న్యత్య స్త 

పాదారవిందుడై ఉపనిషన్నురళీసుధలు చిలి 

కిస్తాడు. నాట్యం ఆరంభ మవుతుంది. రాగ 

మాలికాగీతంతో) 

[రాసగీతం వల్లభదాసకవి గీతానికి తెలుగు] 

= స్వ రమేళ వడా 

మధురాధి నాభుండు, 

మధురమే మధురమే! 

అధరమ్ము మధురమ్ము 

వదనమ్ము మధురమ్ము 

నయనమ్ము మధురము శ్ర 

పహోసమ్ము మధురమ్ము 

వేణువే మధురము 

శేణువే మధురమ్ము 

మధురాధినాభుంగు, 

మధురమే మధురమే! 

నృత్యము (్ర మధురమ్ము 

సఖ్యము శి మధురమ్ము 

దాస్యమ్ము మధురమ్ము 

రాసము శ మధురము 

తాపమ్ము మధురము 

మధురాధీ నాథుండు 

మధురమే మధురమే! 



జూరుజే మధురమ్ము 

పరకీయ మధురమ్ము 

పొదరిల్లు మధురము శ్ర 

పుప్పొడుల్ మధురము 

సెకతము మధురము 

సలిలము ణి మధురమ్ముు 

మంగాళనీతి 

వ స్వ ర మేళ ౫ 

జయ జయ సర్వేశ! 

జయ జయ పాంళాశ! 

జయ జయ గోవీ 

తాప సంహోరా! 

దాహా సంపహ+రా! మంగళం... 

త్ర ప్త జీవన వాత 

కాంబుద రావోయి! 

గోవీమాననరాజ * 

హంసనై రావోయి! మంగళం... 

హారీవిచిత) మ 

యూరీ పింఛాళితో 

హృదయ వీధుల నాట్య 

మాడ రావోయి! ముంగళం, .. 

a ఛా" ౮ 

౧కణ 



నాట్య శాస్తము-రూపకములు 
పండిత: (శ్రీ చిదిరెమఠము ఏరభదశర్మ 

శ్లో. జగన్నాథా శివా వందే జగచానందనందినా 
లాస్య తాండవనాట్యస్య యూ వాద్యా సూతి)ధారిణె". 

నాట్యశాస్ర్రుపరిచయమున కై విశ్వవిజ్ఞాననిధి యైన సంస్కృత వాజ య మే శరణ్యము. కావుననే 

పా9చ్యప్రతిచ్యవి డ్వాంసులు పలువురు! సంస్కృతే వాజ్బయసాహాయ్యమున _ నాట్యళా(స్త్రుమును 

గూర్చి అనేకవ్యాసముల పచురించియున్నారు. వారిలో ననేకులు పరిశ్యమించి సమంజసముగా 
వొసీయున్నను కొందకు భారతీయనాట్యరమణిని గీ)క్లా యూనానీ మిశ) చేశసంజాతనుగా నిర 
యింప దొొడంగిరి. ఇట్టివారు భారతీయ నాగరకతను, శాస్తా )దులను నపీనము లనియా, పర 

"జేశానుకరణము లనియో నిరూపింపబూనుటయ్ కాక భారతీయార్యులు"సై తము పర దేశమునుండి 

వచ్చినవా రనియువు వారి కిది మాతృభూమి కాదనియును పిచారము గానించుచున్నారు. ఇట్లు 

జెప్పూటలోని రహస్యమును విచతణు లెజింగియే యున్నారు. పాశ్చాత్యవిద్యాధికులై న కొందరు 

స్వ బేశ్వ్యసోదరులును గౌరాంగుల మార్గమును అంధశిద్ధతో నమ్మి స్వచరితిసాహిత్యమున 

అపామాణికమైన సామగిిని నింపుచుంట మిక్కిలి యాశ ఏర్యకరము. పరంపరార్థ ములను నిరు క్క 

పాణిసియాదులతశో పోలు కొనలేక కపోలకల్పితములను స్యాగతించుట విజ్ఞులకు కూడనిపని, 

పౌోఢములై న పమాణముల న న్వేషించిననాడు కదా యవి లభించుట? 

పాణినిమహర్షి పో క్షమైన భ్యాదిగణములలభో పఠితమగు నట్ (నృత్తా) అను థాతువుతో నట, 
నటి, నాట్య, నాటక శబ్బములును; నృతీ (గాతనిత్న పే అను ధాతువుతో నృత్య, నర్తన నరక, 

నర్తకి శబ్బములును నివ్పన్న మైనవి. కొందరు విదేశీయులు “నట్టే, నిత్తి అను పొకృత భావ 
యొక్క వికృతరూపములను పొంది తరువాయి నట, నాట్యము మున్నగు భంగిని సంస్కృృతశపబ్ద 

రూపములను తాల్బె ననియును, మిక్కిల్మిపాచీనకాలమున సీ రూపములు సంస్కృత భావ.లో లేవని 

యును ఆజ్ఞాపించినారు, దానికి ప్రమాణము గొప్పవానై న వారి వాాతయే ! 

నటులు గానము మున్నగు నాట్యసామగికి సంబంధించిన శబ్దములు వేదములలో పలుమారులు 
ప్రయు క్రములై నవి. ఈ ప్రక్కపుటలో నుద్ధృతములై న శబ్దము లా యా వేదమందలి వని పి ల్యేక 
ముగ జెప్పబనిలేదు. ఒకేవిధమైన శబ్దము ఆ నేకపర్యాయములు వేదమున వచ్చినను ఒక్కొక 
రూపము నొకమాౌశరే యిట జూకితిని, 

7 Pole, Keith, Ridgeuay, Schroeder, Pischel, Linders, Komow, Weber, Hartel, 
కాకే, వైద్య, తెలంగ్, నందర్లీకర్, మున్నగువారు, 



బుగ్య్వోద మున 

గాతుం ౧-౭౧-౨ 

గాతుమత్యాం ౭-౫౮-9 

గాతుయంతి ౧-౧౬ ౯-౫ 

గాయత ౧-ర-౧౦ 

గాయతి ౮-౯ ౨-౨౨౦ 

గాయంతః ౮-౬౧-౮ 

గాయంతి ౧-౧౦-౧౦ 

గాయసి _౨-ర9-_౨ 

గీయవమానం ౮-౨-౧౦౮ 

గయమానాస్య ౬"క౬ ౯-౦౨ 

నట్ 2-౧౦౪-౨5 

న_రయ౯ ౧-౫౧-౩ 

నృత్య తాం ౧౦-౭౨-౬ 

యజుర్వేదమున (శు) 

గాతుం ౨-౨౧ 
గాయత _9-59 

గీతాయ 5౦0-౬ 

నృ తాయ 5౦0-౬. 

శై లూపషం 5ం-౬_ 

సూతం 50-౬ 

నాట్యశాస్రము; రూపకములు 

సామువేదమున 

గాతువి త్త వూ 

గాయతే 

గాయ తె 

గాయంత; 

గాయంతి 

గాతుం 

గాయత 

గాయతః 

గాయతి 

గాయ త్ర 

గాయంతి 

గాయంతు 

నట్ 

నృ తాని 

నృత్య 

నృత్యతు 

న క్యుంతు 

అథర్వ వేదమున 

పూ ౬-౧-౮ 

త్తి | ౨-౨-౧ 

ఉడ్ ౧-౧-౧ 

పూ, ౨-౩-౫ 

, |, 5-౧-౧ 

_9౨-5౪-_9 

౧2-౬౧-౮ 

౪-౧౫-౩ 

F-0౧o0-_9 

క-ం౧౫-౧ 

౧౩-౧-౪౧ 

రో-౧౫*-౪లో 

౮ార-_౩౩ 

౧౦-౧౦-౨౩ లో 

ఎ-౨౦-౧౦ 

౧౦-౯-౫౨ 

౧ ౨-౧-౪౧ 

ఇంకను సూక్ష్ముముగ నవలోకించు-చో "పెక్కువిధము లై న శబ్దములును ధాతువులును లభింపగలవు, 

ద్రవి యన్నియు “ఆట, పాటలు, ఆడువారు, పాడువారు' అను నాట్యసంబంధ మైన అర్థముల నిచ్చు 

నవి యని. వేరుగా జెప్పబని లేదు. 

శబ్బ్దరూపములు వేదములలోనే కాక పాణినీయ ధాతుపాఠమునందును నాల్లు నట్ ధాతువులు 

ఉప పలబ్జ మగుచున్నవి. పాణిని బుద్ధునికంకు పూర్వు డై డె నట్లు (క్రీ. పూ ౮00) విమర్శకు లే నిర్గ 

యిం చీనాగు క చా!? పాణినికంయ వెనుక పాగిక్ళత భామకు జెందిన నట నిత” శబములు 
కర్రు “_ం ద 

ప్ర యోగింపబడిన వనుటకుగాని ఏనినుండి యే నటనృత్యశబ్దములు పుట్టిన వనుటకు గాని పిమా 

ఇములు లేవు. నటశబ్దమునకు పర్యాయమైన శే లూవశబ్దమును సూతేశబ్బమును యజు ర్వెదమున 

2 Dr. 5. K. Belvalkar's ‘Sytems of Sanskrit Grammar’ 

౧౮౪౩ 



(క్రీ అయ్యంకి వేంకటరమణయ్యగారి సన్మాన సంచిక 

పలుమారులు వచ్చినవి. (నృతాయ సూతం, గీ్తాయ శె లూవం,) శ లూము డనగా ళిలూవ 
బువి.కి పుతు)డై న నటుడను నర్భమును అవరకోశ వ్యాఖ్యానమున (పు. ౨౮౨) 'రామాశిమి 
నిర్భచించెను, అనగా వేదకాలముననే గానమును నృత్యమును పదర్శించువ త్తి గలవారు ఉండి 
రనుటను సులభముగ ౫ )హాంపవచ్చును, సామవేదమున గాయంతి యను రూపమును అథర్వ 
వేదమున నృత్యంతి అను పీయోగమును బుగదమున నృత్య "తాం గీయమానం అనురూపము 
లును కలవు. ఇటులే వెదకు-ో నిగమ, ఆగమ, ఉపనిషత్, ఆరణ్యక, బ్రాహ్మణ, సూత్రములను 
అతి ప్రచీనసాహిత్యమున నటనటనలకు సంబంధించిన విషయములు చాలగా లభింపగలవు, 
మనుష్యస్వభావమునకు సహజములై న నృత్యగీత వాద్యములు సాగరకులై న భారతీయులలో ననాది 
గనే ఉండవలెను, లేనిచో వేదకాలమున సీ నటనాటకములను విమర్శించునట్టి నాట్య శాస్త్రము 
పుట్టియుండదు. ఇట్టి పా9చీననాట్య శాస్త్రమును గూర్చిన ప్రిమాణము పాణినిమహర్షి పోగ క్త 
ముగు అకా ధ్యాయిశౌ,స్త్రమున స్పష్టముగా గలదు, 

పారాశర్య శిలాలి భ్యాం భిక్షునటసూతే) యో; 1౮-35-౧౧౦ 
కర్ణుందకృ శా శా దిని [ళ-క-౧౧౧| 

అను సూత్రముల పర్యాలోచనవలన 'ళిలాలి' “కృళాశ్య) బుషులచేత పిణీతము లగు నటసూతి 
(నాట్యశా(స్ర్రునియమ) ములను అధ్యయ నముచేయు విద్యార్థు లనేకు లుండిగనియును, వారిని కమ 
ముగా “శేలాల్సి క జాతి” యని వీలుచుచుండి రనియును తెలియుచున్నది. పాణినికంకెబూర్యమే 
శిలాలి, కృశాశ బుషులు నాట్యశా(స్ర్రుమును రచించినా రనినపుడు వేదకాలమునుండియు నట + 
నాట్యునాటక ముల సంప్రదాయ మున్న శే గహింపవచ్చును. న నుడాహరించిన యజుర్వే దీయ 
శిలూవబువీ. నాట్యశా, న్ర్రపవ ర్రకుడై యుండు ననుటకు కారణము స్సహ మే కద |! ఒశేలూష కి 
శబ్దమునకు సాయణాచార్యుల వారు కత్రన భార్యతో వేశ్యావృ శ్రీని జేయించు వాడు” అను నరమును 
జెప్పియున్నారు. (తై తిరీయ చావ్మాణభావ్య, క-ర-_౨-౧) ఇది గమనింపదగియున్నది, పీ రనేక 
పాిచీననిఘంటువుల నవలోకించియే అర్థ నిర్ణయము చేసియుందురు. సాయణునికంకు వేయి 
సంవత్సరములకు పూర్వమున నున్న అమరసింహుడును తన నావమలింగానువాసన (అమరకోశ) 
మున నట్నకేలూవశబ్దములకు ప ర్యాయముగా (ద్వి. కా. భూ, ౧౨) జాయాబజీవః . (భార్యవలన 
బితుకువాడు) అను స్పష్టమైన అర్థముగల శబ్దమును జూవియున్నాడు. దీనితో పాగిచీన పరంప 
రార్థ్రము గోచరింపకపోదు. ఇది సదాచారము కానందువలన గానోపు కాషతకీ చాహ్న్మణమున 
[౨౯] లౌకిక నాట్యాది సంగీతము యజ్ఞాంగ మని చెప్పబడియున్న ను పారస్క- రాచార్యుడు 
తన _గృహ్యసూతి( ౨-ర-క్సమున _ ద్విజులకు సంగీ తాదిపంిదర్శనముల నిషేధించియున్నాడు, 
మరియు పాణినియొక్క “ఛందోగార్జి కయాజ్ఞక్ష బహ్వ్యచనటాణ్్ భ్యః”” అను సూతీ9మువలన 

(3) శిలూవ కృ ళాళ్య శిలాలి మున్నగు “పేరులు కల బుషులు ఎైదికమున పలువురు కనుపడుచున్నారు, ఇట 
ప్రకృతులను మాత్రమే గ౦హింపవ లెను. 

౧ర్రి 



నాట్యశాస్త్రము = రూపకమలు 

నటుల వేదము నాట్య మనియును (నటానా మావ్న్నూ యో నాట్యం) “శర్మవేపా ద్యత్ ౫” అను 
సూతమువలన వేషములను వేసి సంపాదించు వాడు 'వేష్యుండనబడు ననియును, గారాది గణమందలి 

నాటశబ్దము వలన నాటికయను చిన్న నాటకగంథముగూడ నున్నట్లు, స్ఫురించుచున్నది, కావున 

పాణినికాలమున నాటకములును, అందు వెవములు వేయువారును, పెద్దనాటకములే కాక చిన్న 
చిన్న పిదర్శనములకు బనికివచ్చు (గ్రంథములును బాగుగ (ప్రచారము నందియుండె ననుటలో 
సందేహము లేదు. ఇది యొల్ల పరికించిచూడగా నాట్య శౌస్ర్రుములును, నాట్యపఏచార మును, 

ఛారతవర్ష పు పొచీనసంప త్తని 'తేలుచున్నది. శిలాలి కృృళాళ్య శైలూవ బుషుల నాట్య 

శాస్త్ర సంప్రదాయమును “దెలుపు సూత గంథములు మన యభాగ్యవశమున లుప్తమె 

యుండును. వమైనను భారతియ (భరతముని(పో క్ష) నాట్యళా(స్త్రుము మనకు ఈలోపుగా 

లభింపనిచో నీవిపయమున బాళ్చాత్యుల ఉపాలంభనములకు నెన్నిసార్టు గురిగావలసి 

యుంజెడిదో ! మొద లీ (గ్రంథము నిర్ణయసాగర ముదా" శాలనుండి (ప్రకటితము కాగానే 

అనేక పాశ్చాత్యులకు ఆశ్చర్యము కలిగెను “ఈ పుస్తకమున అనుష్టుప్ శ్లోకము లుండుట 

వలనను నాట్యవిషయము మిక్కిలి వి _సృృతముగ వర్శింపబడియుండుటవలనను ఇది (పాచీన 

(గంథము కానేరెదని వ్యాయదొడగిరి. కాని (ప్రమాణములను జూప జాలశైరి. భరతుని 

నాట్యశాస్ర్రుమును గూర్చి భారత చేశపుకవిపండితు లనేకులు తవు గింథములలోను, 

వ్యాఖ్యానములలోను చిరకాలమునుండి నూచించుచునే యున్నారు కాని దానిని సౌభి 

పాయముగనే కొందరు పెడచెవినిం బెట్టుచున్నారు. నాట్యశాస్త్రుముయొక్క రచనాపద్దతిని 

సూత్రసదృశ మైన గద్యభాగమును. విచారించినచో అది క్రీ శ, ఫూర్యము 3-౮ శతాబ్బముల 

కంకు నిటీవలిది కాదని తోచును, అనుష్టుప్ శ్లోశములవలననే అ ర్వాచీ నత్వము సిద్ధించుచో 

ఆగమసంహితలును, ఉపనివత్తులును, భారతరామాయణాదులును నవీనమాలు కా*వలసియుండును. 

భరతనాట్య శా న్ర్రకాలవిచారమును మరొక వ్యాసమున జర్చింప వలెను, వేదసమ కాలమున దీనికి 

ప్రార ముంటవలన గాబోలు భరతముని దీనిని నాట్యవేద మని వ్యవవారించినాడు. మొద ల్రీ 

శాస్త్రము బీహ్మనిర్శ్మితమై భరతముని కుప చేశింపబడినట్లు పిథమాభ్యాయము (శ్లో, ౧౬-౩౪౮) 

వలన డెలియుచున్నది. తరువాయి భరతుడును శాండిల్య, కోహాల్క దంతిల, జటుల, మున్నగు 

నూర్లురు పుత్ఫులద్యారా నాట్యశాస్త్రుమును ప్రచార మొన ర్చెను, ఈశా(స్త్రుమున నట, నాట్య, 

నాటక, నృత్య, గీత, వాద్య, రస, ఛందోలంకార, ఛావాభినయ్క రంగశాలా, వేషరచన మున్నగు 

సము _సవిషయములు సూతుముగను, వినారము గను వివరింపబడినవి. 

ఇట్టి మహాగంథము (౫౦౦ పుటలు) పుట్టుటకు పూర్వము చిన్న చిన్న ప/బంధములును, సూత) 
ములును, నిబంధన లును ప్రచారము నందియుండును, ఈ నాట్య మైనను నృత్య, నృ త్త, లాస్య, "తాం 

డవము లను సూక్ష్ముభేదములు గలదై యున్నది. పని నిట సంత్షేవించు చున్నాను. 
జో "| న ఏ అమర, అక న ॥ సాట్య శాస్త్ర (లక్షణ) గ్రంథములు పాగచీనము లనుట సిద్ధాంత మైసపుడు లత్ష్మ్యుములగు నాట 

(19) ౧% 



శ్రీ ఆయ్యంకి వేంకటరమణయ్యగారి సన్మాన సంచిక 

కాదుల యభినయప1దక్శనముల/ార్చి వ్ స్తరింపబనిలేదు. కాని సూచన యవసర మనుకొనియెదను. 

భారతీయుల నిఖలవిద్యలును ధర్మార్భకామమోతుము లనెడు చతుర్విధపురుపారములకొరశే 
ఉపదిష్టమునై యున్న వనుట అపరోక్షుము. ఆ మహోపదేశము పిభుసమ్మితము (నిగమాగము 
స ప్రతులు) సుహృత్ సమ్మితీము (నీతిళా స్తపురాణాదులు) కాంతాసమ్మితము (కావ్యనాటకాదులు) 

అని తి్రవిధమై యున్నది. మొదటి శెండును సామాన్యజనమున కొంతేగా రంజన “మొనర్చజాలవు. 

రాజశాసనమును బలాత్కారముగను మితొ) దేశము నాదాసీన్యముగాను జనులు పరిపాలింతురు. 

కాంతాసం బేశము నట్లుగాదు. అది సుందరమును సుఖకరమును అగుటవలన రసికునిచే వాదయ 

పూర్వకముగ సేవింప బడుచున్నది. రమణేసంచేశము రమణీయముగ నుండనిచో గోవాకు ఆమె 
చేతిలోని కీలుబొమ్మ” యను సామెత జై లుదేరదు కదా! ఈ కాంతాసపిం తే నే కావ్యమని చెప్ప 
బడినది. ఈ కావ్యము శ్రవ్య (భారత భాగవ కాదులు) మనియును, దృశ్యమనియును ఇరు తెజుం 

గులుగ నున్నది. ఇదియే మన పిస్తుతవిషయము. 

అంధులు సామాన్యము? నాటకము లని వ్యవహరిం చు కావ్యములకు సంస్కృతమున దృశ్య కావ్యము 

లనియునుు రూపకము లనియును వేరుకలవు. దీనిలో కనులతో జూచి యానందింప దగు విషయ 
మక్కు_డు౫గ నుండుటవలన నిది దృశ్య కావ్య (చూడదగినబంధ) మని చెప్పబడినది. ఒకానొక సాధా 

రణుడైన మనుష్యునకు వేవమువేసి వానిలో రాముకు, సీతే మున్నగు వ్వక్కులజీవితమును ఆరో 

వింసచేయుటవలన రూపకము లను వ్యవహారమును (రూపకం తత్సమారో పాత్ ) వీనికి సమంజస 

ముగా కలిగను, 

rr జన ధా, ఇన అద అచ నడ ర అటి ఆనందనిహ్యాందిషు రూప కేవు, నుత్ప_క్తిమాతం లుల నుల్పబుద్దిః 

యో౭_ వీతిహోసాదివ దావా సాధు స్రస్మై నమః స్యాదుపరాజ్యుఖాయ. దశ. ౧-౬| 

అను ధనంజయమహోకవిసూ కి వలె గూపకము ఆనందరసనివ్యంది యనుటలో సం దేవా మేది? 
భిన్నరుచిగలవారు సైతము నాటకము నవలోకించిన పిదప సదిసానుగుణమెన ఆనందము నను 
భవించితీరవలెను. ఇది నాటకములోని విశ్తేషశ కి. నిక్కముగా 'నిది చేవతలకు నేత )యజ్ఞమయి 
యుండ నోపును.్ యజ్ఞ పృతిపాదనకారణముననే దీనికి భరతముని వేదత్యమును పికటింపజాలి 
సాడుకొదా! ఇది మనుష్యుల తకరణములకు ఆనందమును గలిగించు జన్న మనినను సరిపోవుచున్న ది. 
నాటకములు తేమయూర దిగినవో మూాడనివా వరు? లోకవాసన లక్క_రలేదను వారును (సన్యా 
నులు, నాయకులు) వేపాంతేరములతోడనో, కార్యాంతేరములతోోడనో నాటకపు వేంక్షుకులలో 
గలిసి యవలోకించుచుందురు. కొంది రిందుకయియే ఇళ్ళను గుల్లజేసికొనుట గాంచనగును 
నాటక వేవమును వేసికొనివచ్చిన “సినిమాలు” విజృంభించిన పిదప రంగశాలలందు ధనకనక 

స మవోకవి కాళిదాను తన మాళవి కాస్నిమిత్రనాటకమున (దేవానా మిది మను శోకముతో నాట్యము. క్షేస్టతను 
ళం 

గెక్కి-లినుక్కు_వతో వర్ణించినాడు. ' 



నాట్యళాస్త్రము - రూపకములు 

నర్థము ఈ కరువుకాలమునను భోరున గురియుచున్న ది. నాటకప్రదర్శ నము వలన ధర్న, నీతి, 
సమాజళిక్షణ మొదలగు నే విషయము నైనను తరగా (ప్రసరింప జేయవచ్చును. *నాటశములవలన 
ఆనంద మేమియును వే”’దను యోగీశ్ళరులును ఉండవచ్చును. ఇట్టి వారికి (పత్యుత్తర మాయ నవస 
రము లేదు. అయి తే నేడు నాటకము లను వేరిట బెరుగుచున్న పెంట గడల నన్నిటిని మెచ్చుకొంటి 
నని భావింపజనదు. ఉదా త్తవివేకముతో పరిప్లుతములై న మృచ్చకటిక, శాకుంతేల్క వేణిసంహో 
రాదులను బోలు నాటకములే పిచారా గాము లనుట సువిదితము, 

ఈ రూపకములు నాటక్క ప్రకరణ, భాణ, ప్ర)హసన, డిమ, వ్యాయోగ్య సమవశకార, వీధీ అంక 
ఈహామృగము లని పదివిధములు. ఇవి శాక నాటిక, (తోటక, సట్టక, రాసక మున్నగు, 
పదినెనిమిది యుపరూపకములును కలవు. వీని నైవిధ్యమునకు నాయకుడు, కథ భావు 
కల్పన, సంత్నేసము మొదలైన విషయములే కారణము. స్పష్టమైన కారణమునే కనుగొన 
వలయునన్న _ భారతవర్న యనాట్య శాన్త్రుముయొక్క-  _ అతిపొచీనతను విశ్వసించిన చాలును, 
మేధావులైన _ (ప్రాచీన  హైందవుల నాటికే అన్నితీరులరూపకములు పివారము నందుట 
జూడ  వేదకాలము నుండియు శైలూపాదులవలన (పచార మందియుండును గదా! ఈ 

రూపకములను ఉదావారణమునకై శాకుంతలము నాటకము, మాలతీవూధవము ప్రకరణము, 
ముకుందానందము భౌణము, కర్ణ భారము వ్యాయోగము, రత్నావళి నాటిక్క కర్నూరముంజరి, 

సట్టకము* అని వివరింపవచ్చును. సంస్కృతే వాజ్బయమున నిట్లు దృశ్య కావ్యములు పలువిధముల 
నున్నను సామాన్యముగ అంధ భాషలోను పొంతీయము లగు నితరభావలలోను వీని నన్నిటిని 
గలిపి నాటకము లనియే నేటి లోకవ్యవహారము, నాటకొములకు సంబంధించిన  యనేకవిషయ 
ములు నాట్య శా స్తుమునందును శళతాధికములై న అలంకార ్గంథములందును మిక్కిలి విశదముగ 
నిరూపింపబడినవి. ఆ మహాోర్గవము నిట (ప్రదర్శింప ఏలులేదు. 

ఈ దృశ్య కావ్యములు ఆనందదాయకము లనుట ఒకవై పుండనిండు. “వీనిని విరచించి రంగమంచ 
మున అభినయించుటను భారతీయు లెక్కుడనుండి నేర్చికొనిరి, (గీక్యూనాని చేశములనుండి దిగి 

యుండును. భారత దేశమున సీ కళ పుట్ట లేదు* అని పసంగించు వారినిగూర్సి యు కొంత జెప్ప 

వలసీ యున్నది. మౌన వబుద్ధి కల్పనాసాగర మనుట కొ త్తమాట గాదు. అది స్వార్థ పదార్థ 

ములశై నూతన సామగిిని సంపాదింప పియత్నించుటయు నగోచరము గాదు. అనుకరణశ క్రి 
మనుష్యునిలోనే ముఖ్యముగా అనాదిగా గోచరించుచున్నది. వాడు కాకి కోతి, పిట్టల 

ధ్వనుల ననుకరించినటులే (ల్రిమిశువన్నకల్ ) మానవుల స్వభావములను, ఆచారవిణార 

ములను అనుకరించి వినోదము గలిగించుటకు సమర్థుడేకద ! అందునను తర్క వ్యాకరణ 

మోవమాంసావేదాంత సాంఖ్య యోగాయు ర్వేద జో్యోతిపములంబోలు అత్యద్భుత శాస్త్ర 

ముల _నావిష్కారించిన _'ఛారతీయమానవుడు సులభమనోరంజనసామగిియైన నాటకమును 

౧క౭ 



శ్రీ అయ్యంకి వేంకటరమణయ్యగారి సన్మాన సంచిక 

మొదలు గనలేదనిన నవు దగిన విషయముగా దోచుటతేదు. మానవస భావసహాజమైన- నాటక 

పడతి (అనుకరణము) అనాదికాలమునుండియు భారలీయునితోడనే పుట్టియుండజాల డెటులు ! 
పురాణపురుషుడై.న భారతీయు నే గక యూనానీవా రేల యనుకరించి యుండగూడదు ? భారత 

వర్షమున నాటశకాభినయము నవీనము కాదు, నాటకేపు ఆది యనగా సంవాదము (కథోపకథనము) 
లేక పిశ్ళ్నో తృరప్రత్యు త్తరములు గల ఒక సందర్భముగదా ! బుగ్నోదమున నిట్టి సూక్తము 
లనేకస్తలములలో గలవు. వానిలో నాటకవీజములు సూత్ష్ముముగా నున్నవనుటకు సంకోచ మేమి ! 

అగ_స్యలోపాము ద్యాశిష్యసంవాదము. (౧-౧౯) విశ్యామిత్రసదీసంవాదము (9-99) ఇంగా 
దితి వామబేవ సంవాదము (5-౧౮) ఇఇంద)వసుక సంవాదము (౧౦-౨౮) యవమయమిా నంవా 
దము (౧౦-౧౦) పురూర వోర్వశీ సంవాదము (౧౦-౯౫) ఇంేందాణీ వృపాకవీ సంవాదము 

(౧౦-౮౯) మున్నగు వానిని నాటకములకు ఆదిరూపము లని గీహింపవచ్చును. ఇవి కేవలము 
సంవాదములేకాక అటనట రసవద ట్రములు గలిగి నాటకానుభ వమును స్మృతికి చెచ్చు చునేయుండును. 
మరియు సోమవిక)యసమయమందలి అభినయమును ఒక చిన్న నాటకముగా జెప్పవచ్చును. 
ఈ యభినయమున నృత్యగీత వాద్యములతో లోకము. నాకర్షించుటయే ఒక ముఖ్యవిధి, యజు 
క్యెదమున శైలూము (నటుడు స్పష్టముగా జెప్పబడినాడు, సామాథర్వ వేదములందును అభిన 
యానుకూల వ్యాపారము కనుపడుచున్నది. ఇటులు నాటకాభినయముల జనని వేదమాత యన 
వలసివచ్చుచున్నది, ఇక వేదపకాశనము భారతీయబివ్మానుండియే కద ! మహోభారతమున నొక 
-వోట నాటకకారుల మృ 'తావస్థయొక్క వివరణము ౫లదు.” బిహ్మావిరచిత మైన “అవుత 
మంథన' మను నాటకము (సమవకారము) 'చేవతలయెదుట విశ్య్వకర్శచే నిర్మితమగు నాట్యగ్భహ 
(Theatre) మున పిదర్శింపబడినది. తరువాయి “కిపురదాహి వును డిముప్ర) యోగమును 
(శ్రీ పార్వతీపర మేశ్య్వరులయెదుట పృదర్శించి భరతముని బహుమానము నందినట్లు నాట్య 
శా న్రుముయొక్క- చతుర్థాధ్యాయము న లన 'దెలియుచున్నది. ఇట్టి పా్రచీననాటకములేకాక 
థావక్క సౌమిల్ల మున్నగు మహాకవుల నాటకముల యొక్కయు, మహాభావ్యశారుడై న 
పతంజలిచే నిరూపింపబడిన “కంసవధి “బలిబంధి సాటక ములయొక్క_యు, ఒక యత్షురమైనను 
టైలువడలేదు. ఇట్టి వెన్ని పాచీననాటకములు కాలగర్భమున విలీనమెనవో ? ఇటీవల మన 
సౌభాగ్యవశమున వెలువడిన భాసమహోకవినాటకములు కీ] శ॥ పూర్వము 3, ౪ శతాబ్బములకు 
జెందియుండు నను సత్యమైన వాదము సైతము కొందరికి గిట్టక పనికి నర్యాచీనత్యము, సాధింప 
దొడగిరి. ఎటులై నను మాయోపాయములతో కాళి దాసునికంకె బూర్యమున (|క్రీ॥ శ॥ ౨ శతాబ్ది) 
నాటకములును అభినయమును భారతీయులకు లేవని కృతి్రమసిద్ధాంతములను (పసారము జేయుచొ" 
గీ)క్ యూనానులనుండి నాటకసామ(గి ఇండియాకు దిగుమతి యయ్యెనని సులభముగ దోపజేయ 
వచ్చును. ఇది యంతీయు అపోమాణికమని గట్టిగ జెప్పవచ్చును. భాసనాటకముల పరిమార్షి తా 

(7) వైద్యా గారి “సంస్కృత వాజ్బ్బయాచార తో9టక ఇత్రివోసి” ఫుటలు ౧౩౪, 

గరా 



నాట్యశా స్రము - రూపకములు 

వస్థను గాంచుచో అంతకంకు పూర్వము చాల (పొచీనకాలముననే నాటకములు విరచితమ్ములె 

(పదర్శితము లగుచున్నట్లు తెలియగలము. అనగా కవి, కావ్య, నట, నాటక, నృత్య, గీత, 

వాద్యాది సరసమైన సామగ్రి రసికులై న భారతీయులకు 'వేదకాలము నుండియే సమృద్దమైనట్లు 
చ. తా టు యా ట్. 

ఈ చిన్ని వ్యాసమున సూచితము. * 

“న తజ్ జ్ఞానం న తచ్చిల్బ్పం, న సావిద్యా న నాకలా 

నస యాగో న తత్క-ర్భ, నాశ్వ్యు౭_స్కీన్ య న్న దృశ్య లేం? 

we 

జ కాశీవ కృృత్వ కలో తేజక పరిషతున ఫావాపాఢమందు ఉపన్య స్పము, తదవంతరము కన్నడ పత్రోకలో 

బ్రిక టిత్రము, నా విరచ్యమాన (నాట్యదర్పణ” మునకు ఇది నూచిక, 

౧రో౯ 



కళాపూర్ణోదయము = వాత్రనామ కల్పనము 
శ్రీ దువ్వూరి వేంకటరమణశాస్త్రి 

సూరనార్యుండు దన కళాపూర్జాదయమున సంఘటించిన పా(త్రములలోం గొన్ని పురాణప సిద్ధ 
ములు, కొన్ని కల్పితములు, ఈ (ప్రబంధమునం దుంబురు నారద నివాదవృ తాంతము దప్ప 
దక్కి.న కథాభాగములెల్ల నీ కవి నూతేనముగ సృజించిన వే యనందగును. మొ తము కథాంశము 
లన్నియు. 'గల్చ్పనామా త్రసిద్టములుగాక యీ కథ యీతీరుననే యేకాలముననో జరిగి యే యుండి 
నటులు పాఠకుల స్థూలదృష్టికి స్ఫురింపంచేయవలయు నను సంకల్పముచేం గావలయును, గల్పిక 
కథా భాగములందు సైతము పురాణ పాత్రములనుగూడం గొన్ని టిని సంఘటించియున్నా (డు, 
ఇట్లు పాత ములనేగాక కల్పితముతై న కథా (ఏ బేశములతో. బాటు పురాతన ప బేశములనుగూడం 
గొన్నిటిని మేళవించి కథా భాగములు నడిపీించియున్నా.డు. తొలుదొ ల ద్యారకానగరిని మన 
కనులకు గోచరింపంజేసి యటనుండియే కథ నుపకమించుట యో కథ వనాండో జరిగినచే యను 
ఛావము మొట్ట మొదటనే మన మనముల నాటుకొనంజేయుటకా యనియు స్ఫురించుచుండును, 
అటులే కానియెడ నత్యద్భు తొవహము లగు పెక్కిటిని గథాభాగములను నెన్నిటినో నూతన 
పాతీ)ములను సృజించిన మూతండు నడుమున డుమం బురాణపా(త్రముల సంఘటించుటకుం 
కాంతరము గోచరింపదు. ° 

గార 

ఇందు బరామృష్ట్రము లగు పురాణ ప్మాతములు----(శ్రీకృమ్ణుండు - జాంబవతి - రుక్మిణి - సత్యభామ - 
నారదుడు తుంబురుడు, ఇందుండు, బ్రహ్మ సరస్వతి, ద తా తేయులు, రంభా నలకూబకరయ, 

శల్యాసురుండు - ఇత్యాదులు. 

పురాతన ప్రదేశములు ద్వారక (శ్రీశ లము, మధుర్క వారిద్యారము, కాళి, అయోధ్య, కాంచి, 
తిరుమల, (శ్రీరంగమ్ము కుంభకోణము, అనంతశయనము, మున్నగునవి. 

కల్పిత పాతిములు:---(1) సుగాతి9, (9) శాలీనుడు (8) సుముఖాస తి (ఓ మణిస్తంభుండు, 
(5) కళాపూర్దు(డు, (6) కలఛావిణి, (7) మధురలాలస్క, (8) మణికంధరు(డు, (9) అలఘు 
(వతుండ్కు (10) అభినవకాముది (11) మదాశయుండు, (12) రూపానుభూతి, (1కి) స్వభానసిద్దుడు, 
(14) పథమాగమాదులు నలుగురు, (15) సుగ్యవాండు, (16) సత్త్వదాత్ముంయ - ఇత్యాదులు, 

కల్పిత ప్రదేశములు. కా సారపురము, క ముకకంఠో త్ర రపురము - ఇత్యాదులు, 

పైనిం జూవిన వేరులను గల్పించుటలో సూరకవి మిక్కిలి కౌళలమువు జూవీయున్నా (డు. అగి 
యెట్టిదో ఏవరించుటమే యీ వ్యాసమునకు ముఖ్యవిషయము, 

no 



కళాపూర్ణోదయము ఆ పాత్రనామ కల్పనము 

ఎచటనో తప్ప నించుమించు మన పిబంధము లన్నిటను గానవచ్చు వేమలకును నాయా (గంథముల 
యందలి కథాభాగములకును నించుకయు సంబంధము గోచరింపదు. ఈ గంథమునం దన్ననో 
యేచేరు దీసికొని డానియగము మనము వివారించినను న ద్దానికి సంబంధించిన యితివృ త్రము 
లోని ప్రధానాంశము లా వేరిలోం బ్రతి ఫలించుచుండ వలయు నని సూరకవి సంకల్పము. 
ఇట్టి తన సంకల్పమును బాఠకులు గహించి యా నామముభ యన్వర్థతీను బరిశీలింతురో 
లేదో యను సందియముగూడ నాతనికి. గలిగి యిది వెలువరించుట యొటులా యని యాలో 
చించియుండును; అనయా వీని వ్యాఖ్యానముగూడం గవియే వేయవలసీ నచ్చిన దన్న మాట. 
ఆ పదముల కరములు దానై వివరించుట కిచ్చగింపనివాండాయ. ఎన్నో యుపకథలతో సము[ద 
మంత కథ ననవద్యముగ నతిరమణీయముగ( గల్పించియు నం వొక్క కథాభాగమునై నం 
దానై నుడువక పాతే9ము ల మూలముననే వెలువరించు నేర్పగల యీ కవిత ల్రజుండు దాను 
కల్పించిన పేరుల నిర్భచ నములను దానే వివరించుట కెటుల సమ్మితింప(గల (డు! తానై వివరింపరాదు, 
వివరింపక విడువరాదు! ఈ సమస్యకు జిక్కి యట్టివా ని నెల్ల బాతృప్రసంగముల వయాలముననే 
మన శకెజుకపజచుమార్లము నవలంబించినాండు. ఈపద్ధతి కడుంగడు హృద్యము. అందును బ్మాత్రము 
లచే వివరింపం జెయుస్థలము లకు; గలయాచిత్యమును గ్యంహింపంగలిగిన చో మనకు గలుగు విస్త 
యమునకు మేరయే గానరాదు. ఆ నిర్వచనములను వాని వివరణస్టలములను బరికించుటకుముందు 
మనము ముఖ్యముగా గమనింపందగినది వేజొకయంశము గలదు. ఇందలి పాతేములకు సంబంధిం 
చిన కథ యొక్క కు యన చో దత్చాతినామములను నార్ధకములుగ గల్పించినంతే మాతి)మునం 
గవి నంతగా మెచ్చుకొన( బనిలేదు, కాని యిచటి సందర్భ మంత మాత%మేకాదు. ఒక్క కథే 
గాక_యో కల్పీత పాత ములు సెక్కులు రెండు కథలకు సంబంధించియుండును, ఆ కథలైన నొక 
దానితో నొకటి సంబంధము లేనివి, మిక్కిలి భిన్నములు. వేయీల? ఒకటి సత్యలోకమందలిది. ఒకటి 
భూలోకమందలిది. పాత్రనామము లించుక్రయు భేదిల్లక తుల్యము_లై యుండును. ఆ వేరులకు 
రెండు కథలందును వేణు వేణు సిర్భ'నము లుండును, అవన్నియు నందును నిందును 
గూడం గవివేంగాక పాతఏములచేత నే వివరింపంబడుచుండును, వివరింపంబడినచోట్లు పగికిం 
తుమా, ఉభయత్ర మిక్కిలి యుచితములై యుండును, మనకొజకులాక కథకొజకే యా 
వనివరణముల. జేయించినట్లు భాసిల్లుచుండును. ఆెంకుకథలందు నే వేరిని బరికించిన నయ్యది యొక 
కథలో ముఖ్యమనియు, "వేజొనకథలో ' గోణవునియు వివేచించుటకు వలనుపడదు, అయ్యది 
రెండిట నతి పధానముగనే వెలయుచుండును, ఇది వింతలలో వింత. ఈ పాత్రనామకల్పనాభంగి 
నిన్ని దృన్టులతో “ జరికింప6 గలిగితిమెని సూరనార్యుని సుకుమూరమగు సూత గ్పద్భక్కాశలమును 
గొంత గహింప( ౫లుగుదుము. ఇంక నొళొ_క పాతముపై దృష్ట. మరలింపు(డు. 

(1) సుగాలి) (2) శాలీనుఃడుః== వీరు ఇతివృ_త్తయున కాధారభూతు లగు పిథానదంపతులు 
శాలీనుకు, అలంకృత యగు తన భార్య. నొల్లకుండుటయు భూవణాద్యాడంబరము లేని సహజస్థితిలో 

గణ 



శ్రీ అయ్యంకీ వేంకటరమణయ్యగారి నన్మోన సంచిక 

నామెను వలచుటయు వీరి యువాఖ్యానమున( (గొత్త విషయములు. ఒలమికీ నలంకారాడం 

బరమే కారణముగాని యామె సౌందర్యలోపము కారణము గాదని సూచించుటకై - చక్కని 

శర్రీరముగలది= రూపవతి అను నర్థము స్ఫురించునట్లు “సుగాలి” యని యామెను 'జీర్కొనెకు. 
మణియు యు క్షవయసున భార్య నొల్లకుండుట, ఒల్పమికి హేతు వితరులకు. బెలియకుండుట, 

అ త్తే కోపించి యా యిల్ల టపుటల్లుని దోంటకాంపరిగ నియమించుట ఆ యుదోోగమునే 

యెక్కు_వ మక్కునతో నితం డా మోదించుట, యిరుగుపొరుగువాగెల్ల నీతండు మిక్కిలి యమా 
యిక డనుకొనుట మున్నగు నంశముల కనురూపముగ నితండు అభృష్షుంయు = అమాయికు(డు= 

ముగ్గు(డు = వెజ్టిబాగులవాడు అను నర్భము స్ఫురించునట్లు “శాలీను డని చేర్కొనయడెను.? 

కథ సాగినకొలంది పీ రిరువురును (కి) సుముఖాస త్తి (4) మణి స్తంభుండు - అను మారు'వేరులతో 
వ్యవహరింపంబడుదురు, ఈ పేరుల మార్చు, ఇతివృత్త తమున మిక్కిలి యావశ్వకము, సుగాత్రియే 

సుముఖాస త్తిగ మాజినది. శాలీనుండే మణి _సంభు. డయినాండు, మృ గేంద్ర వాహనాలయమున 

సీ దంపతులును మణికంధర కలభావిణులును గూడిన రంగ మొకటి యెర్చడినది. మణికంధ రు(డు 

తొ నొకిపుడు శారదావీఠమున వినియున్న సుగాత్రీశాలీనవృతాంతమును (బసంగవళశమున నపుడు 

(పతిపాదించుట తటస్థించినది. ఆ సందర్భమున ఛార్యాభ కల మని యెజు(గకుండ నా చేవతాలయ 

మున నెన్నాళ్ల నుండీయో నివసించియున్న మణి స్తంభనుముఖాసత్తులు దంపతులమని పరస్పరము 

తెలినికొను ఘట్ట మేర్పడినది. అపు డి మారువేరులకు. గారణములను దమకుం దామే నిరూపింప నవ 

సరము కలిగినది. అప్పట్టున “నా కపుడు సుముఖాస త్తి నావమమొద వె, సుముఖులన ఇాస్రువిదులు, 

నిత్యమును దత్సమిపవర్తన గలిగియే మెలంగుచునికి” (4-42) అని సుముఖాస త్తి తన క్రీవేరు 
గలుగుట కుపప త్తిని నిరూవించినడి, 

ఓ. మణి స్తంభుండు-ఇటులే శాలీనుండును మణి స్తంభుండను తన యిప్పటి నామమునకు నిమి త్ర 
మును జూపవలసియుండెను. కావున నతండును భార్యపై నలిగి తా నుజేకిన శత తాళదఖభ్ను నును 

మడుగున స్వభావసిద్దు. డను యోగశ్వరునికరుణచే వయః స్తంభనకారి యగు మణినిం బొందియున్న 

వాండగుటచె “వయ్య _స్తంభంబు౯ మణిచేతగాంచుట మణి స్తంభుండు నా నొప్పితీక' (4-150) అని 

తన యీ కొ) త్తనామమునకు నిమిత్తమును నిరూపించియుండెను. ఏ రిరువురును భాలోక కథ లోని 

వారు, ఏరి కే మన కథానాయకుండగు క ఖాపూర్జుం. డుదయించును, 

సత్యః లోకకథలో ననగా సరస్వతీచతుర్ముఖవిలాసకథలోంహాడ సుముఖాస త్రీ మణ స్తంభకళా 

పూర్ణ నామములు గలవు. చతుర్ముఖుండు సరస్వతీ ప్రణయకోప పమును మాన్స్నుటశె. కొంటుతన 

ముతో? జిలుకకుం గథంజెప్పు సందర్భమున సరస్వతి తనకు విముఖురాలై సరస్సునందలి మణి 
_స్తంభమున దనముఖము (పతీ ఫలించునట్టు గా నటువై పు తిరిగినదని చెప్పుటకు ఒదులుగా సుముఖా 

స_త్రివలన మణి స్తంభమున. గశాపూష్ట[(ముఖచంద్రుడు)/డుదయించె నని పలికియుండె, 
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కళొపూర్ణోదయము యు పొతసామ కల్పనము 

(పణయకోపము చల్లారిన వెనుక ట్రహ్మ్ పరియాచకముగా నప్పటి తమచర్యలనే కథగా గల్పించి 
నటులు [గహియించి డానిని సమన్వయించుత జిని సు-ముఖ--అస త్తి = నిర్శలమగు ముఖము 
యొక్క. నామాప్యమువలనం గొలనిలోని మణిమయ స్తంభమున ముఖము పితి ఫలించుటగా వివ 
రించియున్నది. ఈ సందర్భ మునం దీ వేరు లొకకథలో ముఖ్యములనియు వేజొకకథలో గౌణము 
లనియు నిర్ణయించుట మనవలనం గానిపని. ఇటులే మునుముందుగూడ గ)హీంచునది. 

ర క ళాపూర్తుండు, 6. కలభామ్ణి, 7. మధురలాలసవయా సూరనార్యుండు (గంథాదిని * నూతి 
'ఛారునివతెం దొలుత రంగస్థలమున మనకు. గానివీంచి' ద్యారకాపరినసరమునం గలభావీణిని నారద 
మణికంభరులను రంభానలకూబరులను మనకు బరిచితులల గావించి తాను రంగభూమినుండి తప్పు 
కొొనినా(డు. అపుడు 

“కలభామీణి యనువే రా, వెలంది మును వహించు సహాజవిలసత్క_లభా 
వలకు తగంజూల దపు డది, కలికితనము చతురతయును గల పలుకులకున్ *” (1-128) 

అని కలఫామీణి యను నామము గలుగుటకు నిమి త్రము జూవియున్నాండు, 
మధురలాలస క ఖాపూర్లునికై కొంతకాలము వేచియుండిన పిదప వారికి. బాణిగివాణము జరిగి 
నది. అప్పట్టున 

“కడు గళాపూర్తుం డను కీర్తి గన్న యాతే, డీ సతివిశేష మెబుంట యేన్నవలభబే 
యీ మధురవ స్తువును గొన చెటిగాగాన మధురలాలస యనుచేరు మగువ ఖొనరు.” (7-86) 

అని మధురమూర్తియగు కశాపూర్లునిపై నాస క్రి గొనుటచే మధురలాలస యను వేరు సార్థకమయ్యె 
నని క ల్యాణవై భవము జూడవచ్చిన జను లెల్ల రు భావించిరంట! వైపద్యము పూ ర్యార్థమున గఖా 
పూర్ణ పదనిర్వచనముగూడం బరికింపందగినది, సకలక భారహస్య వేది యని యా పదమున కర్ణము, 
విలాసకథలోని క ళాపూర్ణ్మ పదమునకు ' షోడశకళాపూరుం డగు చందు)ండని యర్థము, తేన ముఖ 

ae) 
మునే పూర్ణ చందు)నిగ భావించి చతుర్నుఖుం డా రీతిని నిశేశించినట్లు శారదయే యట వకా గ్రా 

ఇట సూరనార్యుంయ స్పష్టముగా వీవరింపనిదియు.  'చాతిములవేనై న వివరింప( జేయనిదియు 
వముజూొక యర్ధవికేపము , గలదు. తొలుత సత్యలోకమున సరస్వతీచతుర్ముఖుల పంపుడుచిలుక 
'శాపవశమున( గలభావీణిగా జన్మించినది. ఆమెయే మజొక జన్మమున మధురలాలస ఇెనది. 
ఆ చిలుకయీ యిట్టి పరిణామముల నంభబె- నను ఛావముగూడ నీ వేకలయందు నిగూఢ మైయున్న ది, 
మనోహూరములగు పలుకులును మధురములగు ఫలములయం దాసక్తియు. జిలుకలకు మిక్కిలి 
నైసర్షికములుగడా ! కావున నిపుణముగం బకికించినచో నీ వేరులు “రెండును దొలుతటి దగు 
శుశజన్నమును స్మరింపం జేయ(జాలియున్న వి. 

న 

(20) 
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శ్రీ అయ్యంకి వేంకటరమణయ్యగారి నన్మాన సంచిక 

సత్యలోకకథయందును మధురలాలస కలదు. మధురమగు నధరమందలి 'యాస కి యను నర్భము 

సరస్వతిచే నట వివరింపంబడినది. 

8. మణికంధరుండు:..-ఈ గంధర్వుండు దండకరూపమున శ్రీకృష్ణుని స్తుతింపగా మెచ్చి యొక 

మణిహారమును గృష్షుం డీతని కొసంగను, ఆ హారము కృష్ణుడు బాలరూపమున సాశ్రాక్కేరించి 

సుగవాుున కొసంగి నదియు గాలక్ళమమున( బరంపరాయాత మై కృష్ణునికడ నున్న దియుం గావున 

చాలరూపమునకు సరిపడు నద్దానిని యువకు(డగు మణికంధరుండు ధరించుటలో డాని నాయక 

మణి హృదయపర్యంతలంబి కాక కంధరమంచే యుండుటచే మణికంధరు. డనుపేరు సార్భక మైనట్లు 
. మధురలాలస కళా పూర్ణునితో మణిహారపిసంగము గావించుతతిని 

““దండకాకృతి సముజ్జ గలసం _స్తవలీల శెంతేయు౯ 

ఘునముగ మెచ్చి యిచ్చె మణికంధరగనామునకు౯ ధరాధిపా...(8-181) 

eee దానిడ౫౯ ధగించె బా 
లత గనుపట్టు విష్ణుని కలాపముగావున( దద్భుజాంతర 

స్థితి కిది చాల కొప్పె గళనసీమన యెంతేయు గుప్తమై.. .(8-189) 

అనుపలుకులతో. జెలిపియున్న ది, 

9. అలఘువోతు(డు; ఐతీ(డు దొలుత సోమశర్శపుత్తు డై. న యజ్ఞశర్ము(డు. ఇతండు దండి 
యాజ్ఞ శిరసావహించి మహాదీక్షుతో నన్న దానవితమును సాగించినవాండు. కళా పూర్ణ సభలో 
బాలిక విచితములగు వివిధకథలను వివరించుసందర్భమున 

జ్ర యజ్ఞ శర్ముండే స్కుమ్మో యలఘువ్ర)తుండు మేదినీశ్యర! యీ వే 
రా యన్న దానన్నువతే, మేయెడ విడువకునికి యపు డితనికిం గలిగా౯.” (6-98) 

అనీ వివరించి యున్నది. అడిగాక యీతని యలఘువ)తత్వమునకు . వేజొక విశేవఫలము 
గూడంగలదు. సూక్ముము౫ నిడానించినచోం గళాపూర్చకథ భూలోకవ్యా ప్పిజెంది మన "కెల్లరకుం 
'దెలియుటకు ముఖ్యసాధన మి యమాయికుని వితదీత్స యే యని తేట కోల్లమగును, తొలుత సీకథ 
చెతేంగినవారు (బహ్మసరస్యతులు, వారి చిలుక్క రంభయు( దక్క నన్యులు లేరు. ఒకపుడు నారదుడు 
మాత్రము దివ్యదృష్టి మహీమచేం జెలిసికొనియుండెను. వీరిలో నెవ్వరును నిక్కథ నితరులకు జెప్ప 
కుండునట్టి నియమసంవిధాన  మేర్చడినది. ఈ యలఘువితు(డు రెండేండ్లు జి లేందియుండై 
మృగేంద్ర వాహనాలయమ్మున జప మాచరించి తుదకు. దత్సలముగా నత్యపూర్వమై యత్యద్భుత మై 
యమిళెనందదాయకమెన యిక్కథను వినునట్టి యవకాశమును సాధించినాండు. ఈతని మూల 
మున మన కెలరకును నీకథ తెలియవచ్చినది. కళాపూర్ణ కథాశవణమునకు ఫలములుగా నికే 
నింపబడిన యుశ్య్వర్యము, ఆయుహ్యుము, పుతిపౌ తా్రాదిసంపద మున్నగు వాని మాట యటుండ 
నిచ్చి పీని యన్నిటికంచు మిన్న యనందగు  మహానందము ననుభ వించుటలో నలఘు(వతునితో 
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మనము భాగస్వాములను కాంగలిగితిమి గాన నీ (ప్రబంధమున గోచరించు పాత్రము లన్నిటిలోను 

సీతండే మన కృతజ్ఞ తకు. బొత్రము కాండగిన వాం డనుటకు' సందియము లేదు. 

10. అభిననకాముదిఎఎ అప్పర సలలో. బదునాల్లు జాతు లుండుట మన [గంథములందు. (దసిద్ధము. 

అందు జంద కిరణములవలనం బుట్టిన జాతి యొకటి కలదు. ఈమె యాజాతియం దుద్భవించీనది. 

చూ. (6-84) (7-55). ఈమె కళాపూప్తన క(గమహీవీ. అత,డు మధురలాలసను వివాహా 

మాడం దలంచినపుడు. దన యగ భార్య ననుమతింపకేయుటశె (పథమాగమాగుల నామె 

కడకు. బంపీయుండెను.. ఆమె" వారితో ; 

“ చల్రందనముతోడ నెల్ల బంధువులకుం ద త్రదుచితమధురతేరగుణముల( 
జిత్తే తీరంజనంబు చేయుట నభిీనవ్క కౌముది యనువేరు గలిగి నాకు శ (7-54) 

అని పలుకుచు, *ఇట్రినేను వరుని యభివుతం బడ్డగింతునా” యని బదులు పలికినది, మజియు- 

6 చంద కిరణభ' వాప్పరో జాతిం బుట్టి, యట్ట పేరొంది వెలయు నే నకట యిపుడు 

తగ సతుల కెల్ల సామాన్యధర్శమైన, పతిమనోనుకూలతకును చాయం చెువె”” (7-55) 

అని కూడ నామెయే వివరించినది. కణథాంశసంబద మగు నిర్వచనపద్ధతి యటుండంగా. జందకిరణ 

ములవల్లం గలిగిన జాతికి? జెందియున్న యీ సలీమణి యభినవకాముది (వెన్నెల) యగుట 
మిక్కి-లి ) యుచితంబును స్వారసికంబును గడా'] 

సత్యలోక కథలో. గూడ నభినవకౌముది గలదు, చతుర్నుఖుఃడు దన కథలోనిమాటలవలన నవ్వు 
చున్న శొరద మోము. జూచి, 

“అభినవకాముది యను కాంతచే నంత, వరియింపంబడియె నవ్వరవిలాస్తుండు” (5-24) 

అని పలికియున్నా (డు. అప్పట్టున సరస్వతీముఖమును గభాపరిపూర్షుండగు చందు )(డుగను, నామె 

నవ్వును లేత వెన్నెలగను భావించి యభినవకాముదిచే, గళా పూర్ణుడు 'పరియింపంబడణె నన్నటులు 
శారడాంబయే వివరించినది. 

11. మదాశయుండుపా12 రూపానుభూలి?== 

ఈ దంపతులు మధురలాలసకు( దలిదండు?లు. మదాశయు(డు హీవాయవంశజుండగు భూపాలుండు. 

ఇతండు దత్తా తేయుల రాజ్ఞ జ్ఞ చొప్పున స్యభావసిద్దు న న్వేషించు చు. దిరిగి తిరిగి తుదికి శ్రీశ ల 

మున నతేనిం గాంచి యతనిలోడి పిసంగములో నాతని కసమ్మతము లగు గర్వపుమాటలాడి తన 

కనర్థము 'దెచ్చుకొన్న (ప్రబుద్ధుండు. ఈతని పిమత్తచిత్తతకు మదాశయు. డనువేరు మిక్కిలి యను 
రూపీ మైయున్నది. 

రూపానుభూతి మధురలాలసావివాహసమయమున నతివలు గొరదజు సెండ్రికూంతును గన్నుల 

సండువుగ నలంకరింఛిరి, 
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శ్రీ అయ్యంకి వేంకటరమణ య్యగారి సన్మాన సంచిక 

సీ." “ఇట్లు శె సేసి యా యింతులు తజ్జన్యయితత్రిని బిల్సి సీ పుతిిసాబగు 

లెన్పగాం జూడు మోలేవము! మూ “దూపొక, లాగు నీ చూ పొకలాగు నీవు 

రూపానుభూతినా రూఢిశెక్కినడాన 'వెవ్వరు సీవాటి యొజుంగలేరు 

రూపవికేషంబు రూపింప....”” (7-67) అని పలికియున్నారు. 

అనంగాం జక్కని రూపమును దిద్దుటలో నామె. మిక్కిలి నేర్పరి యన్నమాట, 

సత్యలోకకథలో  మదాశయరూపానుభూతి పదములు రెండుమూడు తావులం బరామృష్టములై 
యున్నవి. “నాహృదయివను నర్గమున మదాశయపదమును రూపానుభవముకలది = రూప 

మును గహాంచునది = దృష్టి అను నర్గమున రూపానుభూతి పదమును అందు వ వ్యవహరింపంబడి 
నవి. ఆ ర యర్ధములతో సంబంధముగల" యచటి కథాంశముల నెల్ల వివరింపయబూనుట గ )థ 

వీ సరహేతువు. ఆ విలాసఘట్ట్రమున జదువరులే యా యా తావ్రలః బరిశీలింతురుగాక, 

18. స స్వ భావనిద్దు(డు, (స్వభాను డను సిద్ధుడు) ఈతండు సుగాతికి జనకుడు, అమె. జనించిన వెనుక 
సంసారవిర క్రిం "జెంది జే శాంతరిమై దత్తా తేేయమహాముని 'నారాధించి తత్క్బృపచే యోగ 
విజ్ఞానము నొంది తద్య|ోగాభ్యాసమున: 

(భావ మెప్పుడు. దనయందు. బాదుకొలుప్పు చునికింజేసి స్వథా వాఖ్య యొనరందాల్చె”” ($-132) 
అని కళాపూర ర సభలో సకలబోధనిధి యగు నబ్బాలిక వివరించినది. సిద్దు డే. న్రత్రతాభ 
దఘ్న మున జల _న్తంభవిద్యామహి హితుడై యుండి తన కడ శీతెంచిన శాలీనుని దన యల్లునిగా 
నెజింగి యాతనికి సింవావాహనంబును, అమా ఘోద్యమం బగు ఖడ్లంబును వయః స్తంభన మణిని 
నొసంగిన వాయు. మజియు సీతయే కళాపూర్ణునకు నొక్క యద్భుతంపుమణిని ధను ర్భాణములను 
నొసంగి యుండెను. 

సత్యలోకకథలో  “*ఆతయు (కశాపూర్దు(డు = సరస్వతీముఖ చందు9డు) సదొ్యొయావనుండై 
తోడన యొక స్వభావుం డను సిద్దునిచే నూతన మొక మణియు సముద్ద్యోతిత శార్హము మెబుంగు 
దూపులుః బడసెన్*' (5-20) 

అని కలదు. శారడాముఖమున మణివంటి యధరంబును ధనువును బోలిన భూోలతయును బాణం 
బుల బోలిన ఏక్షణంబులును స్వభావంబుచేతనే సిద్ధించి యు న్ని అని పై పద్యమున కఠము 

న్ా థి సరస్వతిచే వీవరింపంబడియున్న ది. 

14, ప్రథమాగ మౌాదులు:....అలఘువితుని జనకుండు సోమశర్మ. 

“కడపటి దశయం దాతండు గొడుకు. బిలిచి యిట్లు లనియె. గోడండు” వినక 
నడుపుము నీ వెళ్లైనను, విడువక మన యన్న ధానవిధినియమంబుక. * (6-80) 

“దానను జతురాగమసంతానం బుదయించు నీకు”” అను తండి) యా చేశంబును దృఢ తాత్పర్య 
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కళాపూర్ణోదయము - పాతినామ కల్పనము 

మ్మూన నడపుట చెం దుట్టతుదికి బుగ్యజుస్సామాథర్వము లే. యలఘువతుని కిం బుతే)చాపమున జని 
యించుట తటస్థించినది. ఆ బాలుర నామకరణసమయంబున నొక్క సంయమిోందుం డా శిశు 

వుల యనుఫావంబును దనదు విజ్ఞాన దృష్టిం బరిక్షించి ఏరలు మూ _రిమంతంబులై న వేదంబులని నిశ్చ 

యించియు జన్మాగమపికారంబు ననునకించియు వరుస నన్న లువురకును (బథమాగమ, ద్వితీయా 

గమ, తృతీయాగమ, తు ర్యాగమములను వేళ్లు గల్పించెను” (6149) 
సత్యలోకకథలో _బృహసైము ఖ౧బులు నాలుగును బుగ్యజుస్సామా= థర్యముల (ప్రాదుర్భావంబు నకు. 
గారణంబు లగుటచేం (బథమాగమాది పదములతో వ్యవహరింపంబడిన ట్లు సరస్వతి వ్యాఖ్యానించీనది. 

15. నుగవహుయుాస త్త్వదాత్యుండు; యాజ 

సుగంహుు(ండు తొలుత మహారాష్ట్ర దేశాధిపతి = రూపానుభూతికి సోదరుడు. మధురలాలసకు 
మాతులు(డు. ఇతండు కులీనతాభిమానమును  విడుంవజాలక్ "పెక్కు చిక్కులకు లోనై నవా(డ, 
ఈతని చరితము మిక్కి-లి జులిగొలుప్రునది.  మధురలాలసకులటల ఉభయకులశోద్ధిని నర్యసచివుండు 
కళాపూర్డునికి బోధించుసందర్భ మున సుగవాని (ప్రసావము (పన క్రమయినది. "అపుడు 

“జని వేళయందు నురుభా 

గ్యనిమి త్రము లగుచు. బెక్కు. (గహాము లునికి నా 

తని కిడినారంట సుగ వా 

డను వే రా శాస్త్ర మేమియయ్యెనొ యెజుంగ౯ క (7-45) 
అను నర్శనచివుని పలుకులలో సుగహ పదనిర్గచనము, మనకుం చేట తెల్ల మగును, 

ఈ సుగావాు(డు యమునాతీరమున బృందావనమ్మున చేవాలయంబున నొక యతీశ్వరుని 

బరిహాసించి, బాల్యాదిగా నప్పటి దనుక గలిగిన జ్ఞానము నంతను గోల్బోవునట్లు శపింప- బడి 
యు వ్యత్తుని లె నడవులయట్టి తిరుగం జొచ్చెను. అది "మొదలు చాలునివలె. గొమముగ జ్ఞానము 
సలవజణుచు ఫొనవలసీవ వాండయ్యెను. అంతట  గాసారపురవాసులు తీము కొక్క పాలకు నన్వే 
వీంచుచుండ నతడు గానివీంచెను. ఈతనిస్వరూపము వారలకు సత్త్వదాయక మగుటం బట్టి 

వార లీతనికి స స_త్త్వ్వదాత్నుం డని వేరువెట్లి తమ ేలికగా నియమించుకొనిరి, (8-179) 
ఈ రీతిని సుగవాుడే న త్వదాత్యు( డయ్యెను. ఈతండు క 9మ ముగ గళాపూర్జునకుం 
దన రాజ్యము సమర్పించి యాతనికి( బట్టముంగట్టి తాను మంతి” యగుటయు( దటసిరచినది. 

తమకు మంతి)యైయున్న యాతండు తన మేనమామేయే యని యొక్కనాండు వాఠాత్తుగ మధుర 
లాలసమణిహారప) భావ మున గ)హియించి తన వియునకుం గ భాపూర్జుని కటింగించు ? నవసరమున 

నీ వివరణ మంతయు. దన్నుఖమున వెల్లడి యయ్యెను, 

స_త్త్యచాత్హపదము సత్యలోకకథలోం గూడ నుపాత్తమై యున్నది. 

wp త్త వాళ్ళు డంగ బేశమునం గిముకకంఠో త్త త్రరపురమున( గళాపూర్హునకుం బట్టము గక్టై నని 
(5-27) చతుర్నుఖుండు వచియించియుం డెను. 

ce 



శ్రీ అయ్యంకి వేంకటరమణయ్యగారి సన్మాన సంచిక 

పాణయకోపము శమించి సరస్వతీ కొలని వైపునుండి తన ముఖమును దిరిగి చతుర్ముఖుని వైపు మర 

ల్ప'గా మణి స్తంభమునందలి ప్రతిబింబము పోవ్రటచేం గళాపూర్లుండు, (ముఖచందు”డు) ఇపుడు 

సరస్వతీకంఠోపరి భాగమున చే గాననచ్చుచుండుటవలనను నట్లు మొగమును మరల్సుట ఛార్దా 

దేవి యాత్శకు సమ్మతే మగుటనల్లను సత్త (దాత్ముడు (సత్ +. త్వద్ + అత్మ) కళాపూర్ణునకు? 
బట్టంబు గట్టినట్టు కల్పిత మయిన దని శారదయే వివరించినది. 

ఈరీతిని చాతిముల నామముల శకేగాక కల్పితము లగు పురనామములకు? గూడ వ్యుత్సత్తులను 

బాతిముల చేం 'జెప్పించుదాంక సూరనార్యునికిం దృ ప్తీకలుగదయ్యెను. చూూకుండు-_- 

“ఈ రమ్యపరిభునడుమను, సారపుశ్ళంగములతోడ సాలము పదా 
కారత నొప్పంగ నిది కా,సారఫురం బండు కొలనివాక్సున నునికి౯)ి * (5-102) 

అని సుముఖాస త్తి వర్ణనము. ఈ పురము సుముఖాస త్తి నంతగా నాకర్షి ంపనిచో సుముఖాస త్రి 

మణి స్తంభు లప్పట్టున నా పురమున వసించుట పొసంగదు. వసింపనియెడం గథాభాగము కుంటు 
వకును. 

. పురముమై 6 గంళముల్ మించియొప్పన్ 

. . 2 . లేంోశ(మాకుం్ కరం బం 

ఫొలయంగా దానగా చే యొనర గ౦ముకకంలో త్రరం బండు) దీనిన్.” (7-50) 

అని నర్కసచివు'డు తమ పురసౌ భాగ్యమును గూర్చి కళాపూర్తునితోం జేసిన పిసంగముం బరికించి 
డాని యౌ చిత్యమును దిలకింపుండు, 

ఈ రీతిగా గభాపూర్జోదయమునం బాత్రనామకల్పనమునకు సంబంధించిన యంశములను (బధా 

నము లనుకొన్న వానిని జూపి యిప్పటి కింతటితో విరమింపందలంచితిని. ఇంకను సూరనార్యుని 

విపధములగు దృశ్పథములందలి లాలిత్యమును సుదూరము పకికింపలోలిగితి మేని యాతని 

ప్రతిభాచ్బాయలు, కడుంగడు సుకుమారములు, మనకు గోచరించి యతివిస్మితులమై నిర్భరా 
నందము నొందుచు నాతీని మెచ్చుకొనుటకు మన మాటలు చాలక_- 

'బళిర శిల్చికులేంద ! (బ్రహ్మను మోతి శే పగిదిం జేసితిర యీ (ప్రతిమ ననుచు” -8-(167) 
నాతని పలుకులే పదేపదే స్మృతిపథమునకుం 'బెచ్చుకొనుచు ని్చేస్టితుల మగుదు మనుటకు 
సందియము లేదు. - 



కళా ప్రప ౦చము 

శ విన్నకోట వేంకటరత్నశ ర్మ 

. బ్రందయపి వృత్తుల నెల్ల నిమై డించి 

మానసము నొక్క-చోటనే మరుగజేసి 

చచి రచలనం బణంచి సంకీల మొసగు 

చేది కళగాదు? "ఛాతిలో నెంచిచూడ; 

* మదినవాసన లన్నిటిల౯ా మట్టుపెట్లి 
కు “టె 

సంకుచితభావముల చెల్ల సమయంశేసి 

దివ్యదృష్టి నమర్శి, సందీ ప్రి నొసల 

"నేదికళ గాదు? థాతిలో నెంచిచూడ? 

* ఒకపరి కళాప్రపంచాన న్ొగి హృదయము 

నకు ప) వేశమ్యు శ్రి నిడిన వెన్నకు నెవండు 

దాని దిప్పంగలాడు? తద9సనిమగ్ను 

లే గజా! కవుల్ , సృష్టించి రాగమములు! 

=, జూత్సి మత, కులు, భేదముల్ జాటజువిడుచు 

గాదె, యే కళానుభవము గల మనసీమీ. 

గాని అపుడె దివ్యజ్ఞానియె నతండు 

అతని సేవించు వేదవాక్యములు గూడ, 

చిన్న చీములోో, దోవలో, చేనిలో (స 

నంతిలో, నింతిలో, పూలబంతిలో న 

నారతంబు, కళళ ' బొన్సు నాట్య రాజు 

నటనం చెలిసిన వాని జన్నకు నమస్సు! 

౧2౯ 



ఉపనిషత్తులు 
(శ్రీమాన్ మేడేపల్లి వేంకటరమణాచార్యుండు 

“విత్యశ్లే ణానమితా వాయ సూపాయా న బుద్ద్య తే 
అయయ యః 

వతం విదంతి వేచేన, తస్మా డ్వేదస్య వేదతా. 

(ప్రత్యక పమాణముచేగాని అనుమాన పిమాణమువే గాని యే యుపాయము తెలియబడదో 
యట్టి యుపాయమును దీనిచేం 'బెలిసికొందురు గాన దీనికి వేద మని చేరు.) 

ఇది పూర్వభాగమని, ఉత్తరభాగ మని "రండుఫాగములు. వానిలో పూర్వభాగము పరమేశ్వరుని 
యొక్క యారాధనహూకారమును _ తెలియజేయునదిమొ యున్నది. ఉతరభాగము పరబ్రహ్మ 
యొక్క- స్వరాప రూపగుణభూతులను సమగ్రముగా చెలియజేయుచున్నది. ఉ_త్తరభాగమునే 
'ఉపనివత్తు "లని వేరు. 

శంకరాచార్యులవా రుపనిష ద్భాష్యపా్రరంభ మం దుపనిమచ్చబ్దమున కిట్లని వ్యుతే ఏ తిని వసి 
యున్నారు. 

“సడే శాత ర్యెశరణగత్యవసాద నేషు” 

అను ధాతువునకు “క్షి ప్ప్రత్యయముం జేర్చగా “ఉపనివత్” అను రూప ము సిద్ధించును. ఈ శబ్ద 
మునే యీ రీతిగా నితర గింథక_ర్టలు వివరించియున్నారు. 

“క్తపసీయ త మా త్నానం బహో పా _స్తద్యయం యతః 

నిహంత విద్యాం తజ్జంచ తస్మా దుపనివ. దృ వేత్. ం 

=  వనిహాతాొంనరమూ పీతం కయా ప న్లో హొ వనర లం స్యావిద్యాం క rE స్ట_క్కయా దం 

నయ త్యపా స్తసంభేద మతో వోపనిష ద్భ'వేత్ 0) 

ఉపోపసృష్టమగు సద్టాత్యర్హమును బట్టి చూడగా. నిది సరియైన యర్థముగాం జానరాదు, ఈ 
శబ్దమునకు మజికొందటు వ్యాఖ్యాతలు రహస్య మని యర్గముం జెప్పిరి. ఉపనిపద్వాక। (పాామాణ్య 
మును బట్టి విచారింపగా నిదియే యీ శబ్దమునకు సమంజసమైన యర్థమని తోచుచున్నది. ఉప 
పూర్వకమగు సద్టాతువునకుు సమోపమందు  గూర్చుండుట్కు యని మొదటి యర్గము. సాధారణ 
ముగా నుపజేశకాలవముందు శిష్యుయ గురుసమిోాపవమవుందు గూరొ సనియుండుట యాచారము. గురువు 
శిష్యుని కప బేశించునప్పుడు రహస్యముగ నుపబేశించును. అందువలన వీ శబ్దమునకు కాలక ఏమ 
మున రహస్య మను నర్టము కలిగను. ఇందుకు పిమాణముగా _నృసింహో త్తరతాపనియందు 
8 ఖండములో “బివ్మా భవతి య ఏవం వేద రహస్యము అని నాలుగుస్థలముల యందు నావృతమై 

GeO 



ఉపనిషతులు 
జాట్ 

చెప్పబడినది. “ఇతి రహస్యమ్” అను దానికి బదులుగా “ఇత్యుపనివత్ ౨ అనియు బిరోోాగింప 

బడినది. _తె త్తిరీయోపనివదవసానమందు “తస్మాద్బావ్నాః ణో మహిమాన మిత్యుపనివత్ "అని 
యున్న ది. . మహానారాయణోపనివత్తులో నధ్యాయాంతరమందు రెండుస్టలములలో “*పురువ స్ప 
నారాయణో భవతీ త్యుపనివత్ ౫. _“త్యుక్తా స సొరాయణ పిరోదభధే.- తే త్యుపనిషత్ వ 

అనియున్న ది. ఇంకను మరికొన్ని. పా్రచీనోప పనవ్రక్తులలో “గుహ్మాచదేశ్రుః క (భాం; రీ.-ర్ర్-2) “పరమం 

గువ్యామ్? (కఠ). “వేదగుహోోోపః వ క్ఫుగూఢమ్” (శ్వ 6-22) ో గుహోో త్ర తమమ్” (మైఆా; 
6-20) అని గుహా్యూపనివదహస్య శబ్ద శబుములు మూడును పర్యాయపదములుగ ( (బయోగింపబడినవి, 

కాంబట్టి యిది రహాస్య నముగుటవలనచే. అనధికారు లై నవారికి దీనిని _బృభకాశింప- చేయకూడదని. 

చేధముకూడ న నేకోపనివత్తులలో గానవచ్చుచున్న ది ఎట్లనగా: = 

“ఇదంవా జ్యస్థాయ పుతాయ పీతా బ్రహ పోోవాచ్ల 

“పోచాయ్యాం 'తెవాసినే నాన్యమై క్యస్మెచనా ) (ఛాం-&11.8) 

“-వేడాం తే పరమం గుహ్వూం ఫురాకల్చ్పపి-వోదితమ్స్ 

. నాపిశాంతాయ దాతవ్యం నాపుశ్తయాశళిష్యాయ వై_ వె పునః (శ్వ 6-22) 

తేషా మేవ తాం. బిహ్మావిద్యాం వచేత శొవ)తం వీధివ టెృస్తు చీర్ణమ్ (ముం) 

గీతాబార్యు(డు (8-2-10) అర్జునునికి చరమక్టోక ముపచేశించునపుడు డు “వదం శే నొతవస్కాయ. 
నా.భకాయ కదాచన” అని “యాజ్ఞానించెను. ఇట్లు ప్రతి యుసనిషత్తునందు జ్ఞానోప దేశము 

కొక తస యొద్దకు వచ్చిన శిష్యుని గురువు ప్రయత్న ముతో బరీశ్షంచి వాన్ యోగ్యకా. 
యోగ్యతలం ౫నుంగాని వానికి బ్రహ్మవిద్య నుప బేశించు వాడుక గానవచ్చుచున్నది. కువీతు. 

డైన తండి) నచికేతస్పును యమునికడకుం బంపగా నా యము డాకని న నేకతుచ్చవరపిడాన . 
ములచే, లోభపెట్టి న్షిరసింపదలంచినను వినక యతడు పట్టినపట్టు విడువనివాడై యుండుటం. జూచి 

తుదకు వైవస్వతుంయ నచికేతస్సునకు బ్రహ్మ బ్రవిద్య నుప చేళించై నని కఠోసనివత్తు చెప్పుచున్నది 

దివోదాసి కుమారుడగు పతర్ణ్షనునికడకు బోయి 

“తమేవ మే వరం వృణీష్వ యం త్యం వమునుహ్యాయ హితతముం మన్యసే. (శారీ. 18 ఆ. వ్యా) 

అని యడుగగా దొలుత నిందు. డతనిని బరీక్షించి వీదప బ్రహ్మ ము నుపటబేళించెను, ఇటులనే 

రె ైక్యుండు జానళుంత్రుని, సత్యకాముం డుప కోళలుని, బ్రవాహాణు -జారుణిని, పృజాపతీ యి: ద్ర 

విరోచనులను బరీ క్షి ంచిరని ఛాందోగ్యమందును, యాజ్ఞనల్య్యూ(డు జనకుని బరీ కీ ౦చెనని బృహదా 

రణ్యక మందును, ఇాకానున్యు. డిశ్ష్యాకువంశపు రాజగు బృవాదధుని బరీక్షీ ంచెనని మై తై9యణ్ 

యోపనివత్తునందును చెప్పబడియున్నది. బంహ్మానిష్టులగు: పూర్యపు బుషు లందరు తమ జాన 

మును గహూఢముగా నుంచుకొన్సిరనియు, దానిని బరుల కుపచేశించునపు' డుప బెప్టన్యలం బరీక్షించి 

ముప బేచించి రనియును బూర్య్యో కృ క కథలవలన స్పష్ట్రమగు చున్నది. కావున చనయజూవిన [ప్రమాణ 

నచవములచే నుపనిషచ్చజ్ఞమునకు "రవాస్యోప చేశ మని యర్థము జెప్పిన బాగుగా నుండును. 

(21) MA 



శ్రీ అయ్యంకి వేంకటరమణ య్యగారీ సన్మాన సంచీకీ 

పితివేదముతో సంబంధించిన కొన్ని యుపనివత్తులు కలవని లోగడ |వాసియున్నా ను. వానిసంఖ్య 
నూటయెనిమిది. ఇవి యన్నియు నష్టోత్తరశతో పనిషదంతర్మ్భూతము క్తికోపనివత్తులో నిట్లు చెప్ప 
బడినది. " 

ఐతరేయ, . కొవీతకీ నాదబి-దు, ఆత బోధ, నిర్యాణ, ముద్దలా అశ్షయమాలికా, త్రిపురా, 
సౌభాగ్య, బహృ్యృచము లను పదియుపనిషుత్తులు' బు్వే దీయములు. 

ఈశా వాస్య, బృహదారణ్యక, జాబిల్క హంస, పరవువాంస సువాల, వుంతికా, నిరాలంబ, 
తశిఖ బ్యాహ్మాణ మండల, బా్రాహ ణాద్యయ, 'తారక్క పెంగల, భీక్షు తురీయాతీత, అధ్యాత్మ, 
తార్క సొర్క యాజ్ఞవల్క్య, కాట్యాయవు ము క్రికోపనివత్తులు పందొమి శ్రదియును శుక్ల యజ 
ర్వేదీయములు. 

కఠవల్లి, _తె త్తిరీయక్క బ్రహ్మ, వ్రైవల్య, శ్వేతాశ్వతర, గర్భ నారాయణ, అమృత బిందు, అమృత 
వాద్య కాలాగ్ని రుద, త్వురికా సర్వసార / శుకరహస్య, "లేజోబిందు, ఛ్యానబందు, బ్రహ్మవిద్యా, 
యోగత_ళ్య్య, దక్షీణామూర్టి, స్కంద, శారీరక, యోగశిఖ, వకాక్షుర, అక్షి, అవధూత, కఠ, 
రుదహృదయ, యోగకుండలిసీ, పంచబిహ్మ, పాణాగ్ని హోత, వరాహ  కవిసంతరణ, సర 
సతీ రహస్యోపనిషత్తులు ముప్పది రెండును కృష్ణ యజుర్వే దగతములు. 
శేన, ఛాందోగ్య, ఆరుణి, మై తొయణి, మై తేయీ, వజ్రసూచిక, యాగచూడావమణి, వాసు 
"దేవు మహత్సన్నా్యాస అవ్య క్ష, కుండికా, సావిత్రీ, రుడాక్ష్యు జాబెాలదర్శన, జాబాలోపనిషతక్తులు 
పదునారును సామ వేదగతములు, 

ప్రశ్న, ముండక, మాండూక్య, అధర్యశిరో, అధర్య్వశిఖా, బృవాజ్ఞాబాల, నృసింవాతాపనీ, నారద, 
పరివాిజక, సీతా శరభ మహానారాయణ, రామరవాస్ట, రామాకాపనీ, శాండిల్య, పరమహంస 
పరివాజక్సా, అన్న పూర్ణా, సూర్యాత్మా పాళుపత్క పర్యబహ శు తిపురా తపన, చేవీభావన్నా 
బస్బ్క జాబాలగణపతి, మహావాక్య, గోపాల, కృష్ణ, హయ గీవ, దత్వా తయ, గారుడోపనిషత్తులు 
ముప్పది యొకటి అథర్వ వేదములో జేరినవి. 

మన మో యుపనివత్తులను విమర్శన సౌలభ్యమునక్రై నాలుగు తరగతులుగ విభజింపవచ్చును. 

(1) ఛందో బద్ధము కై నవి కఠోపనిషత్తు, ఈశావాస్యము, ్వేతాశ్యతరము) ముండకము, 
మహానారాయణము మొదలగునవి, య 

(2) వచనరాపముగా. చా్యాయబడిన . పొచీనోపనిషతులు;--= భాందో 
తౌ త్రిరీయము, ఐతశేయము కావీతకీ, కై.నోపనిషత్తు. " 

(శ) వచనరూపమునవినపీనోపనివతులు?- పిశ్న మైతాొాయణ్రీయ, మాండూక్నోపనిషతులు. అమలా అ కే చం J a సే నం! 

(4) నవినోపనివత్యులభో మహోోేపనిషక్తు, 'యాగశిఖ మొదలగునవి న్లోకరూపముగా నున్నవి. 

గ ఫ్రబ్బహదడార ణ్యాక ములు; 

wise 

RIE 



ఉపనిషత్తులు 

ఈ నపీనోపనిషత్తులలో బి)హ్మావిద్య, శ్షురిక, నాదవిందు, బ్రిహ్మబిందు, అమ్మ శవిందు, ధ్యాన 
బందు, యోగకిఖ, యోగత త్త నహంస ముదలగునవి యోగమును బతిపాడంచునవి. అథర్వ 
శిరస్సు, అథర్వళిఖ, సీలరుద, కాలాగ్నిరుదికై వల్య్యాపనిషత్తులు రుదోపరములు. మహానారా 
యణ, ఆత బోధ, నృసింహతాపని, "రావముతాపని ఏమ్టుపరములు; బహ్మాసన్నాస్క, ఆరుణేయ, కంఠ 

శ్రుతి, పరమహాంస, జాబాల, ఆశ మోపనిషత్తులు సన్నా్యాసమును బోధించును. ముండకోపనివత్తు 
లోని మంతంములు కొన్ని మపహోానారాయణవుందును, “శ్వ తాశ్యతరమంతంిములు కొన్ని ముండ 
కోపనివత్తునందును బఠింపబడియున్నవి. ఇందువలన నీ యుపనివత్తులలో 'గొన్ని పాచి నములని 
కొన్ని నపినములని మన నమూహించుఫొన వలయును, “శ్యతాశ్యతర పంచమాధ్యాయములో నున్న 

“త బ్వేద గుహాోోపనివత్సుగూథం, తద్బ హ్మ్ "వేద తే బ9హ్మయోనిమే 

యే పూర్వ చేనా బుషయశ్స్చ తద్విదు, న్తేతన యా అమృతా నై బభూవుః”. 

అను మంత్రమందు వేదగుహా్యోపనిషత్తులో గూఢముగా నున్న యాం పర(బహ్మను పూర్వపు 
దేవతలు బుషులు శెలిసికొని తన్న్మయులె మోక్షము నొంది రని ఇెప్పుటచే మన మెజుగనివాని 
కంకు (బాచీనతీరములగు కొన్ని యుపనివత్తు లున్నట్టు తలంపవలయును, 

“వజూ _న్హవిజ్ఞాన సునిశి ్పకౌర్డా, స్పన్నా్యాసయోగా ద్నతయ శుసనతా(ః 

తె బవ్మాలోకే తు పరాంతకాల్కే పరామృతాః పరిముచ్వంతి సశ్వే (ముం. 8-90) 
ఈ శ్రుతి మహానారాయణోపనివత్తులోను (10-22) క నల్యోపనిషత్తులోను బఠిశమై యున్నది. 
ఈ యుపనిషత్తు లన్నియు బర్యబహ్నత_త్షమునే (ప్రతిపాదించునని మై(తాయణ్యుపనివత్తులో 
ద్యితీయ్మప్రపాఠ ముందు “అథ ఖల్వియం (బహ ఇెనిద్యా సర్యోపనిషద్విద్యా వా రాజ న్నస్మాకం 

భగవతా మె. కేయేణ వ్యాఖ్యా తా” అని చెప్పబడినది. ం 

ఈ యుపనిషత్తు లన్నిటిలో ఈశ్కకేన, కఠ, పిక్న్క, ముండ, మాండూక్య, _తేత్తిీరీయములు 
ఛాందోగ్య బృహదారణ్యకములు కౌపీతకి, సుభాలోపనివత్తు ఐతశేయము, శ్వేతాశ్ళతరము 
ననునివి పథానములు. మతత్రయ ఛావ్యుక రలు వీనినే పిమాణముగ . బరిగిహించి 
బవ్మాసూతములకు భావ్యములు (వాసియున్నా రు. (బహ్మాసూ(త్రముల కిపయే విషయము. 

సకలోపనివషడా క్యజాతమును పర(బహ్మామందు జక్కగా సమన్వయించు నను నంశము “తత్తు 

సమన్వయాత్ ” అను సూతముచే చెప్పబడినది. 

పూరోో_క్షములగు నూట యెనిమిది యుపనిషతులలోను బిధానముగా ఈశ్క కేన, కఠ, పిశ్న, 
ముండ, మాండూక్య, లే త్రిరీయములు, ఛాందోగ్య బృహడారణ్యకములు ఐతరేయము నను నీ 

దశోపనివత్తులును, స్య తాశ్య్వతరము, శాష్సీతకి మొదలుగాగల మరి రెండు మూడును (బహ్మవిషయ 

ముగా మతత్యయసూతు భామ్యక రలు వాడియున్నారు. 

లీ 

౧౬.౩3 



శకైలాస శైల శిఖరము 

లాలో కిలకిలను నవ్వినటు, లభధుసీ 

వేలావని నినదించెను; 

సీలగళోచ్చరణకింకిణీనిక్కణముల్ 

ప్రమథ పాంఢ పర్మిమ్మీయా మధురనై పథ్యానుసంధాన వి 

శ్ర)మముల్, హైమవల్నీ దరస్నిత పురస్కారానుమోదా లుప 
(క్రముశంస త్రియ నంది కేశ్వరవృదంగఛ్యానముల్ పొల్చె చి 
(తమువై ఆ మలుపచ్చిసంజ శివన్ఫత్యారంభ సంరంభముల్ 

ఆ సక్వేశ జటాభరమ్ములు - వియదాగ్య పృమ్మ్లు - లంత స్థప 

(లీ సంజాత శఖాసఖమ్ము లయి వెలైన్; నాంధ్య కిమ్మారకో 

 ఛాసుష్ప కము స్వామీ చేహ మపు డభ్యాసించె నుద్యోతికా 
అద అల్ల జ్ వ్యతి - Fa వాసర 1 సము లైన పామహామవమైలా౫ వాల్హభ శ్ర్ముల్ ం 

ర్ _రించెన్, తీపు పురారి విస్సురితచందాంక వపా కామృ తా 

వ_రమ్ముం బలె అంత నంతరితశంపా “వల్లరీవ్మ్ భవా 

'స్ఫూ క్తిన్స్ విమ్ముట నొక్క దీర్భతర తేజో శేఖమై తత్ర్రభా 
మూ ర్షిపోజ్జ జ్ఞ్వైలితం బజాండము. సితాంభోరుట్ ప పృవత్కమ్నుగా. 

అలకామారమయూార తాండవ రహన్యాధ్యాపకమ్మున్ , ముహూు 

శృలదాభోగఘణీంద భోగమణి భాస్యంతమ్ము,; నుద్యత్కళా 

కలకాబ్టి స్ఫుట వేలగా నిజశిరక్కఖండేందు ని  స్తంద్రశో 

భల న ర్తించె పురారి, హిగరిజాపాంగ ప్రతిస్పర్థియై. 



శివతాండవ ౦ 

క న్యాదమునక పృపషచ్చలమునన్ , కాంతివ్యఫకమ్మునక 

లకించున్, చెమరించు, కంపమును పొండున్ (మాకులే; మబ్బులే 

ములలే, ఒక్క. మహోనుభూతి నఖలం బా చేతనావేతన 

ములు మేనుల్ మజువెన్, సబాహ్సవద నమ్ముల్ వలాస్యమ్ములో. 

ఆదితానంన -విముష్ష పారివద “సాహో! నాదమం(దకుతినొ 

పిడి లెక్ మున్గథవీద్వీ వశ్చటహనిక్యాణమ్ము, లుద్భూత బు 

ద్బుద లీలానలయము లె - విరిసి మారో సె౯, ద్విధా - వార్థినీ 

రదనికేణ్తి రసాతల్మతిదినపార స్టో త్రపాఠ క్రియ౯. 

గరళ (గవ నటజటాపటల వల చాంగ కలోల శ్లీ 
(ins ౧mm ap 

కర ముకాఫలమాల సీలజల దాకాశము నల్ చింది సుం 

దర్తతారావళభిగా వెలింగి, సురక న్యల్ సామి మై జల్లు (క్రొ 
౨ యా ౧౧ 

వ్యిరులక౯ జారు మరంద బిందువుల సేవించి మహాదేవుని. 

అతి రవ్యుమ్ము లు రాజతాచల విశాలాధిత్యకల్ పార్వతీ 

పతి నృత్యత్పద పారిజాతముకుళస్పర్శన్ ప్రమోద్యాళు సం 
గత రోమూంచములై చిరంతనతనూ కాఠిన్యముల్ మాసి మా 

నితపుప్పాతిమృను నుత్యముం గనె భవానీజాని కక్ష స్టతన్ . 

చూడాలంకృత చితిరత్న రుచిరింఛోళిపిథన్ తాండవ 

క్రీడాకుంచిత క _్రీవాస చటు లాంఫిం చాయ లంతంత పా 

'రాజెన్ తడ్షరిశృంగనీవు; పతి సాలపాంళువై నెల్లు రా 

పాడ న్ని ల్బెన్సు వజ్యనిర్మిత మహాభిచ్చత9దండమ్ముగా. 

అవృుతవ్య్యూఢ ము, కౌప్యభూమిధర మో ఆలోల కల్చదు)వు 

కమమ, నాథుని నృత్యమో; నవసువర్ణా శ్రావదాతావతం 

సము జావీల్లియొ, తత్కృతస్నితములో, సౌరాపగావా స్తుపొ 

రములో: యెర్పడవయ్యె నంతవర కారా! సర్వళుక్ష ద్యుతిన్, 



శ్రీ అయ్యంకి వేంకటరమణయ్యగారి సన్మాన సంచిక 

పతినృ త్యాంతము నందుపో జరఠసర్పస్యామి నిట్టూర్చి; వై 

ద్యుత తత్సాడ నఖాగి పాతఠనిపత ద్భూభార సంస్థాపనా ' 

నత శీర్ష ములు వేయియున్ నిలుపుకోనయ్యెన్; జగన్మోవానా 

ద్భుత శేఖన్ గనుపక్షై ఆ స్లిమిత శంభుస్వచ్చ సౌందర్య్భముల్. 

అనిమేవతము నొంది పత్యణువు దివ్యంబై తత్కపూర్వ న 

ర్త నప క్షాసుఖలుజ్ఞమై శతెలియలే జా తాండవం ఒంక ని 

ల్చినకాన్కీ తనలోయెడంద విభు డశ్షు యాడుచున్నట్లు కాం 

చెను మాదించెను ఫొ మ చెంతటి తపశ్లీy యో! రసో చేకమో! 

ఒక విద్యున్నణిమేఖలాబ్దశ కలం బుల్లాభమై స్యామిషై 

ప్రకటించెన్ తనభ క్రి ఒక్క-చపలపాినృట్సయో వాహ మూ 

రక -చిల్కించిన దంబువుల్ కుసుమవర్ష పాాయముల్ , "లే మొయి 

ళ్లొకశిం డా ప్రభునేవకై, నవి యొడల్టూగించి వింజామరల్. 

మధుమందానిలముల్ సమస్త బుతుసంపత్పుష్పు సౌరభ్య సా 
రథులై వీచి శృమాపనొ దనవిధాపిస్ఫూ ర్హి రంజించె న 
వ్విధుచూడామణి మానసము ; దివివద్చ ృందము, శ్ర ట్రీ పూర్వపు 
న్లథలొ పాడి యొనర్చు సన్నుతుల కన్నన్ మిన్నగా న క్రేటీన్, 

“ఆనందామృత సేకమై, సకలలోకాతీతమై వెల్లు థ్రీ 

లాన్ఫత్య న్మథధురస్వరూప మిది నిల్చ్ప౯ తే మనల్బవ్య థా 

లీనం బీ వృదయంబునంి దనుచు నార్హి౯్ దేవతా(ోణి ఈ 
శాన శ్రీనఖపంక్తుల౯ చిలికె కెంజాయల్ కిరీట ప్రభన్. 

అటు నటనానిరీక్షణమునం దవశమ్మయియున్న డెంద ము 
తృటపటహస్వనమ్మున పదంపడి ేరుకొనన్ భవాని చెం 
గట కరుదెంచి భ_ర్హృచరణాజ్ఞములన్ రవణించు గై లం 

తట కుతుకమ్మునన్ తనకు తానయి విప్పె నమస్కి )యామిపన్ . 



శీసతాండనం౦ 

నిలుడంచున్ తొలి నవు శ్రహానటునకున్ సీరాజనం వె త్తి, నే 

సలు పై జల్లిరి స ప్తమాతృక లుమేశపోతికై నందొకే 

నుల కన్ సన్నల చిత్రచితునటనాస్త్రోమమ్ము కల్పించి. వా 

రల. నవ్వించిన దంతలో పిమథవర్లం బుత్సవవ్యగ”మై. 

సతి శేలూత యొసంగ నున్న త వృషస్క-ంధమ్మునందుండి స 

స్నితదృష్టిన్ దిగు పోలి భూధరత టీశ్ళంగాగ మందుండి సం 

చిత సర్గపమథావృతుం డగుచు విచ్చేయంగ నచ్చో జగ 

త్రిశయమ్మున్ జయవెట్టి శంకరు నుమా దేవీస మేతమ్ముగన్. 

స్త * 

అని యేమో రచియించు నా కనులయం దళు్ర)ప) వాహాము శ లూ 

చెను! నేనే రజతాద్యినై విభుని యం[ఘిచవ్యాయ నాయీ శిర 

మును సై (వాల్చిన యట్టు లయ్యె, తను నుప్ఫాంగాన్, ఎదోజ్యోతి లో 

నను న_ర్జించ్వె వచింపలే నపుడు జ్ఞునాజ్ఞానమధ్యస్థితిన్. 

వచిరకాల భవమ్మున 

చమూాచినదో శివునిసాంధ్యసుందర నృత్యం 

బీ చిన్ని యెడద దాగి అ 

యాచితమై యిటు తనంత నాక్ళతి నిలిఇెన్. 

౧౬.4 



లట ల్లనార్యు నిరాధామాధవము 

(శ్రీ పిల్లలమజ్జీ వేంకట హనువరశకరావు 

సామాజ్య పీఠముతో సమానము” సాహిరీకీఠము నలంకరించి, యాంధథ)కవులం బోషించి, భాష 

పరిమితోపకార మొనర్చి యాంధి భేజు[డని పిఖ్యాతిం గనిన శ్రీకృష్ణ డేవరాయల సవుకాలి 

కుండే రాధామాధవ కృతిక ర మైన చింతలపూడి య్యునార్యుయు.. ఈ గ్రంథమును రచియించి 

రాయలవేలన “రాధామాధవ కవి” యను బిరుదనామమునందిన ట్రీ పద్యమునందు గలదు; 

“రాధామాధవ మచ్యు తాంకితముగాం బాిఢకయం జెప్పి త 

న్నాధుర్యంబునం గృప్షరాయవిభుం గర్హాశుళు మెప్పించి నా 

నాధాతృప్రతిమూనసత్కవులలోనక౯ భూవణ | కేణితో 
రాధామాధవనామ మందిన జగత్స)ఖ్యాత చారి తుండకా.’ (ఆ. 1. పః 80.) 

విస్లు మాయానాటక "తారక (బ్రహ్మ రాజీయము లితని యికేర[గంథ ములు, కేవల రాధామాధవ 

మునుగూర్చియే యీ వ్యాసమునం (బస_క్టి కలదు. 

పురాణేతిహాస కావ్యాది గ్రంథములం బెచటం జూచినను రాధ పరకీయగానో, కృష్ణునిమేన _త్తగానో 
వలయుగ త్తెగానో కానవచ్చును. కాని యీ రాధామాధవవుందు మాత్రము రాధాకృష్ణులకు 

దాంపత్య సంబంధము కల్పించి, యెల్లనార్యుండు తన (పబంధమును నిరి ్ నంచినాడు. ఇట్టి కథ జయ 

డేనుడు చెప్పినట్లు తన పద్యములో జెప్పినా(డు! 

“నుతియింతు వాగ్వి శవ 

స్ట్తీ రాభామాభ వంబు చెప్పిన విద్యా 

చతురానను సీలాచల 

పతి హితు జయదేవ సుకవిపంచపదరు౯.. (ఆ. 1. ప. 100) 

ఈజయ దేవుడు గీతగోవిందాకారుం డనుటకు పీలుకేదు. వలయన గీతగోవిందమం దిట్టి భార్యా భర్భృ 

సంబంధ ముగ్గడింపం బడలేదు. వేజొక సంస్కృత (గంథము, దీనికి మూల మనదగునది యున్నట్లు 
"లేదు. 

సామాన్యముగా బూర్వకవుల గోంథముల నుత్తరో శ్లరకవుల్కు శె లియందుగాని, పాతిసృస్టి 
యందుగాని, కథాసంవిధానమందుగాని యాదరముతో  ననుసరించుట పాిజ్ఞలోకవిదిత మే. ఈ 
రాధామాభథ నకి యా సూక్తికి దూూరస్థుండు గాడు. ఈ కపిొకాలమునాంటికిం బోతన కృతభాగవతే 

మనేకస్థలములందు, సభలలో. బురాణమునలెం ఒకితేమగు చుండు సనుట సత్యదూరము "కాదు, 

అకు 



ఎ నల్లనార్యుని రాధామాధవము 

నిజముగాం బండితులకే కాక, పామరులకు మైత మందలి కొన్ని పద్యములు కంఠస్థముతై యుండు 
ననియు దలయసనగును, | 

అంధ్ర బాలబాలికలచే నెక్క_ములతో పాటుగా భాగవతేమందలి వక్తి ణీకల్యాణ, గ జేంది మోక్ష 
ములు ముఖ్యముగా వల్లె వేయించు నాభారము నేటికిని ఏథిబడులలో నున్నది. పోతనకు నూరు 

సంవత్సరముల తరువాత వచ్చిన యెల్లనార్యుండు సైత మావిధముగాం బోతనకు పరిచితులై 
యుండుటలో సందేహము లేదు. .డానికి దృష్టాంతముగా నీ రాధామాధవపబంభము వెలసినది. 

(శ్రీనాథుని సవుకాలికులలో. బోతన పథ ముండు; చిత్రముగాం గృప్పరాయల సవుకాలీకులలో 

నెల్లనార్యు(డు ప్రథముండు. - 

పబంధకన్రలు పురాణేతిహాసములలో చే యుపాఖ్యా నములనో గహించి, స్వకపోలకల్పనలత్ 6 

బెంచి వర్ణ నలతోడను, బాతిపోమణముతోడను మజింత పొడిగించి రచనల చేయుట సుస్పష్టమే 

నాయికానాయకులమధ్య కనుకలివలననో, వినుకలివలననో పరస్పరానురాగము జనించుట వియోగ 

ముచే వర్గిల్లుట, యుపనాయకు లిక్షచే నుద్దిపింపంబడుట, తుదకు సంయోగము సంఘటిల్లుటలు 

ప ప్ర బంధక న్యయొక్కయవయవములు. పిబంధముల ౩ కాదరణ మున్న యాదినములలో నెల్లనార్యుడు 

నైతే మా మార్లమునే తొక్కుట యబ్బుఠము కాదు. 

పోతనవలె నెల్లనార్యుయు తన గింథమును మహీశ్యరున కీయక్క తన యిష్టదైవ మగు మదన 
నోపాలున కంకిత మొన క్చెను. కః రాధామాధవ కథావిధాన మంతయు రుక్నిణేకల్యాణ ప్రణాలిక 

ననుసరించి వేసినట్లున్నద్వి దిని నారయుదము;. 

రుక్సిణీకల్యాణములో రుక్నిణి తన తండి) గెవహామునకుం జనుబెంచుచున్న యతిథిజనులవలనం 

గృమ్షని రూప బలగుణాదులు విని యతనియం దనుర క్ష యగును, అ'కై రాధ ముదంబున మదన 

గోపాల లీలామాప లావణ్య తేజ్షోగుణంబులు కర ర భూవణంబులుగా బోటిక త్రియలవలన. విని 

మూవాపరవశత చెందే. రుక్లిణేక ల్యాణమందలి బాప హ్మ్ణు రాయబారమునకు సరిగా రాధా 

మాభవమునందు జిలుక రాయబారము నడుపును. ఛీష్టుకుండు తన కూతు రుక్మిణిని గృష్ణున కీ నెం 

చెను గాసి, పుత్ఫుడగు రుక్షి తిరస్కరించి (పతిపక్షమును బూనెను. అశే సహస్రగోపుండు తన 

కూతు రాధను గృ్షున క్ర నిశ్చయింపం బుత్రుండగు భ్మదకుం డడ్డ క్షగించెను. బాలిక చెత్తుకొని 

పోవునపుడు కత్రురాజు లెదురొ-న్న. వారి మార్కొన్సి చావమటదీని భాంగపజుచుట శెంటను 

సమానమే. అటుపిమ దట కల్యాణము హోేత్స వము జరిగినట్లు కధథాసంవిథాన మందీ శెండిటి 

పోలికలు కలిగియున్న వి. 

వశం బద్యరచ నయందు మెతము పోతన మజపు రాకుంయటయు నిశేషమే! చూడుయవాలా 

మకుటోద్యన్న వరాజకంద ళముతో మంద స్తితో చారర 

మ్యకి పోలస్థలదర్పణద యముతో , చూణిక్య ప్జ్చా “స్వర 

ప్రకటోన్నీలితలోలపమములతోో ( (బత్యతుమై. .. (1 ఆ. క5 పృ) 

(22) గలు 



శ్రీ అయ్యంకి వెంకట రమణయ్యగారి సన్మాన సంచిక 

“జలజాయతాశక్షు వత్షస్థ ఎల చేర్చని 

కుచములు కుచములే కోమలాంగి 

నందజు సౌందర్యకందళ్లుల్ మూాడని 

కన్నులు కన్నులే కలువకంటి 
పద్శనాభునిపాదపద్దుముల్ సోతని 

గరములు కరములే కయికంఠి 

-జేవకీసుతుని వాలెజు చవి చూడని 
నాలుక నాలుకే నాగయాన 

యచ్యుతున కెప్పుడును గొల్ల లాడ నిని 

జవ్యనము జవ్వనమె పూర్ష్యచం[ద్రవదన! 

నోపకుల సార్వభౌముని గోవిం నని 

పడతి జన్మంబు జన్మమే పల్ల పీ, » (26, 75 పం) 

“వచ్చె గృష్షుండు సీ (పాణవల్లభుండ్కు మెచ్చె సీ మాటలకు జనవిచ్చె నెలమి 

చేలు కొమి స్రంక నా జగదేక వరుని, బాలికాలోక మాళి కాభరణనూ రి (ఆ.క8-158 ప.) 

“పూరించెన్ హారి పాంచజ న్యము జగ తూ ఎక్స భాధ న్యము౯ 

ప్రధా గ నకుఠొరలూన ద నుజ్య్ర్ర్ స్మారముద ౦ న్యముక్ 

దూరీభూతసు కేంద్ర ముఖ్యసుర చేతోజాత దుర్దె న్యముక్ 

దారా శసహ్మసమండలమహోేద్య త్కాంంతి సన్నాన్యమున్ ' (4 ఆ, లీ పు) 

ఇట్లు శచనయందు, భావమందు నీ యెల్లనార్యుని పద్యములు పోతనార్యునిపద్యములం దలంవించు 
చుండును. 

పాతముఖిములం 'బొక్టనాపద్యముల నెన్నేని భక్త్యావేశమునందు రచించుట పోతనవలె నీతనికిని 
గలదు. “వల్లకీవల్లభా? యను మకుటముతో వొసిన పద్యములే యిందు కుదాహరణములు. . 

ఈ "ఆరాధామాధవమున నీ విధముగా, కథాప్రణాలికయందు, _కెలియందు భావములందు రుక్మిణీ 
కల్యాణచ్భాయ లెక్కుడుగా గాన్పించుచున్నని. కా్యాచిత్కమ్తులుగా *నితర పూర్యకవ్రల రచనా 
చాయ లున్న నుండవచ్చును. కాని యా ఛాయ లన్నియు నత్యంత గాఢనీలాంబు వావాని 
కౌగిట నణగి పోవు;ట్టివే! 

* విమర్శాదర్శక శ్రి) నడకుముటి వీరరాజుగామ రాథామాధవమును నూరన గారి (ప్రభావతీ ప్రద్యుమ్న ముతో బోల్చిరి. 

౧౩9 



మార్గ దె్ళ్ వస్తు కవిత్వములు 

శ్రీదివాకర్ల వేంకటావధాని 

మార్ల దేశీ శబ్దములు సంస్కృత భాషలో సంగీతవిభేద ములుగను, నాటకోపకారకములై న 

- నృత్యనృ త్త పర్యాయములుగను గానబడుచున్నవి. కాని వాని నా భాషలో నెవ్యరును గవిత్య 

విభఖేదములుగా వాడియుండలేదు, ఆంధ9కవులలో. బాచీను డైన నన్నె చోక.డు తన కమార 

సంభవమునందు మార్లదేశీకవిత్యములను బేర్కొని వానినిగూర్చి యించుక పిస్తానించియుంటె :.. 
ఈ కవితాభేదముల యథార్థ స్యరాపమును స్పష్టముగా నెజటుంగుటకు. దగినయా ఢథారములు లక్షణ 

గంథాదులలో చేనందున నీపదములు సంగీతీపరముగను, న్భృశ్య వృణ్శపర గను నే య్ న 

వొడబడియుండెనో మెటింగి, యా యర్థమును గవితాపరముగం గూడ సమన్వయించి, నన్నె 

చోడుని యభిపా9యమునకును దానికిని గల సామ్యవై షమ్యములను బరిల్లీలింపవల యును, 

“గీత వాద్య న నములు మూండును సంగీతమని చెప్పబడును. ఈ సంగీతము వమాగ్గము దేశి యని 

శెండువిధములు. బ్రహ్మచే నన్విష్ట్రమై, భరతునిచే నీశ్యరసమవ్షమున( జెప్పంబడినదియు, వీము కిద 

మైనదియు మార్గము, వివిధ చేశములందుం ద త ద్దశస్థమైన రీతిచే లోకమును రంజింప6 జేయు 

సంగీతము టేశి1””అని సంగీత దర్చణమునందు. జెప్పబడియున్నది. దీనినిబట్టి బిహ్మాదిచేవతలకను 

భర తాదిమునీందు)లకును నాస్యాద్యమై ఏకైకరూపమై మోతుమునకు దారిచూపు నుత్తమ 

సంగీతము మార్లమనియు, నా యా చేశములందలి సామాన్న జనులకు౧హాడ సుబోధ మై వారిని 

రంజింప౭౯జేయు వివిధరూపక మైన సంగీతము దేశి యనియు. 'దెలియుచున్నది; అనలా విజ్ఞానవంతు 

లైన విద్యాంసులకు మాత) మాస్వాద్యమై ముక్కియను ను _త్సీమహ్ర'యోజనము లక్ష్యముగా గలది 

మార్లము; సామా న్యజను లకుం౧హాడ సాస్వాద్యమై మనోరంజనమాత ప) యోజనమైనది చేళి, 

వాలీ/కి రామాయణబాలకాండము నందలి చతుర్ధ సర్లలోని తుదిశ్లోక మున, గుశలవులు పితృ 

వచఃపిచోదితులై మార్లవిధానసంపదచే రామాయణమును బొడి రని చెప్పంబడినది.2 వాల్మీకి 

శిష్కులును సంగీతవివేకనిధులును నైన యా కుమారు లచ్చటి మునులకును రామామలకును సు బోధ 

మైన యు త్తమమాగ్గపద్దతిని రామాయణమును గానము చేసి రని దాని భావము, 

1. గీతం వాద్యం నర్హనంచ తేగియం సంగీత ముచ్య తే; మార్లడేశీ విభాగేన సంగీతం ద్వివిధం మతం, 

(దుహీకోన యదన్విష్టం యదు కొం భర తేన చ, మహా దేవస్య సరత _సన్మార్లాఖ్యం విము క్తినం, 

త త్తద్దేళస్థయా రీత్యా యత్స్యల్లో కానురంజనం, చేశే చేశేతు స "గీతం త ద్రేశీష్యఫిధీయ తే. 

ల్సి తతస్తు తౌ రానువచః పుచోదితా వగాయశతాం మార్గనిధానసంపధా, (రామా బా, రజ30,) 

Men 



శ్రీ అయ్యంకీ చేంకటరదుణయ్యగారి సన్మాన సంచిక 

ఇంక నాట్యవిషయమున నీ శబ్బముల ప్రయోగ మెట్టున్నదో పరిశ్లీలింతేము. ధనంజయుండు దశ 

రూపకమున నాటకాద్యంగము శై 'లెన సృత్యనృ త్త గములనుగూడం బిసంగవశమున నిర్వచించెను. 

నాట్య, నృత్య నృత్త శబ్దములు మూండును "నృత్ "ధాతువునుండి యెర్పడిన వే యైనను ఆవశ్యకమని 
తోంచుటచే నాతే(డు వానికి స స్వల్ప భేదములను సూచించెను. “భావా(శ్రయమైన నృత్యము నాట్యము 

కంయె భిన్న మైనది. తాళలయాశియము నృత్త ము, పదార్థాభినయమైన మొదటిది (నృత్యము) 
మౌర్గ్షము, రెండవది బేళి.”” యన యతండు చెప్పిన వాక్యములు. 8 ఛావనిర్భరమును, నభినయము 
ద్యారా పదార్థవ్య క్రి కీ కలిగించునదియు నగు నంగవిశ్లో పము మాశ్గాపరనామక మైన నృత్యము, 

పరిణతబుద్దులైన విదాంంసులే యిందలి యభిపాాయముమ గహించి రంజిల్లుదురు. ఇది 

యుదా తమైన నాట్యపద్దతి. దీనిని వ్యాఫె సరు హోస్ 'హైసైె సెల్” (High Style) అని యాం గ్మీ 

కరించెను, చేశీపర్యాయక మైన నృత్త తము భా వాశ)ీయము కాదు. అది తాళలయాశ)యము, 

తాళాదులయొక్క_-యు నంగవిశ్నే పములయొక్కయు సామరస్య్వముచే. గుదురు లయ యిందు రంజిం 
చును, ఇది పండితులవేకాక్ సామాన్యులనుగాడ రంజింప శ్ర క కలది. పోస్ దీని నార్యమున 

“పాపు లర్ స్పై చల్ > (Popular Style) అని వాకుచ్చెను. 

పి'తాపర్యవ్రీయమున విద్యానాథుండు నృత్యనృ_గముల నెడనెడ సమానార్థకములై న పర్యాయ 
పదములుగనే వాడినను నాటక(పకరణారంభమున దశరూపకము ననుసరించి వానిని చేబువేచుగా 

నిర్యచించియుండెను. రసాశ)యమైనది నాట్య మనియు, భావాశ్రయ మైనది నృత్య మనియు, తాళ 

లయాన్నిత మైనది నృత్త మనియు నాతండు వాకుచ్చెను. 4 దీనిక్తిం గుమారస్వామి రనవిషయమును 

సొ _త్త్వ్క బహూుళమునై నది నాట్యమనియు, భావవిషయమును, నాంగికబహుళ మును, మార్గా 

పరపర్యాయమును నై నది నృత్యమనియుం, దాళలయాశ/యమును దేశ్వపరపర్వ్యాయమును, 

స్వకపోలకల్పనాళూన్యమును వై. వైనది నృ_గ్నమనియు వ్యాఖ్యానము చేసెను. విద్యానాథుండు ధనం 
జయుని నీ విషయమున నతిసన్ని హితముగా ననుసరించి యుండుటచే మార్ల'దేశీపదను ల విషయ 
మున నీత డిచ్చిన భిన్నవివరణ మేమియు లేదు. కాంగా నుదా తమైన నాట్యప్టితి మార్లమనియు 

సామాన్యపద్దతి దేశి యనియు నితండుకూడ నభిపొయపడి యుండెనని చెప్పవచ్చును, 

మార్లచేక్టీ శబ్దములు సంగీతనాట్యములలో వాడంబడిన సందర్భములనుబట్టి, యీకరూపమై పండి 

"త కైక వేద్యమై . యుదా త్తమెన పద్దతి మార్లమనియుు, భిన్న చేశములందు భిన్న రూపములు హించి 
సులభ మగుటచే సర్వజన వేద్య మైన పద్ధతి '-జేశి యనియు వ్య క్రమగు చున్నది. దీనిని గవిత్యము 
నడ సమన్వయించి చూచినచో? బండి తే క వేద్యమై సర్వ దేశములం చేకై కరూపముతో. బొల్చు 

= అన్యద్భావాళ్ళయం నృత్యం, నృత్తం తాళ లయాశ్రయం, ఆద్యం పడా ర్థాభినయో మార్గో దేశీ తథాపరం* 
నాట్యం రసాశ్యయం, 

భావాశ్రయంతు నృత్యం స్యా న్నృత్తం తాలలయాన్విత౦. 

ca 



మార్గ దేశీవస్తుకవిత్వమాలు 
Ca ఎటో | 

సంస్కృతకవీతే మూార్లకవిత యనియు, నాంధితమిళాది దేశములలో భిన్న రూపముల వెలసిన 
యాం భతమిళకవి త(ములును సంస్కృతేజన్యములై న వివినచేశముల వివిధరూపముల. బొందిన 

పాక్ళత భామలయందలి కవిత్యమును బేశీకవిత్వ మనియు చేట తెల్ల మగును, 

నన్నె చోడుండు తేన కుమారసంభవమున; 

“మును మార్లకవిత లోకం ,బున వెలయం౫గ చేశికవిత పుట్టించి తేనుం 

గు నిలిపి రంభ విషయమున, జన స త్యాశయుని? దొట్టి చాళుక్య నృపుల్ ”” 

అని యంతేకు మున్ను లోకమున మార్గకవిత్యము వి స్తకిల్లణగా దేశికవిత్యమును బుట్టించి 
స త్యాశ ఎయుం డాదిగా( జాళుక్య రాజు లాంధ) చేశమున( "బెనుంగు స్థాపించి రని వాకు) చ్చెను. 

సంస్కృృతీకవిత్ళము లోకమున వ్యాపించియుండలా న త్యాశియుండు మొదలైన చాళుక్య 
రాజులు తెనుంగుక విత్యమును గూడ వెలయంజేసిరని దీని కర్భము చెప్పవచ్చును, తరువాతి 
పద్యమున నన్నెచోడుడు “వి స్తరమతులం బురాణకవిసంభఘుము ను _క్రమమార్షసత్క వీశ్వరులను 
చేశిసత్క_వులనుశో సంస్తు తిచేసి యుండెను. ఇందలి పురాణకవులు వ్యానాదులనియు, మార్లక వులు 

కాళిదాసాదులై న సంస్కృతే కావ్యక రృలనియు, చేశికవులు నన్నె చోడునికి సమకాలికులై విస్కృతు 
లైనశైవ కవు లనియు మన మర్భము చేసికొన్న చో సై యర్థమున శెట్టి భంగమును గలుగ చేరదు. 
అనయా నీపద్యమున నన్నెచోడుడు తీనకుం బూర్యులైన సంస్కృ తాంధ్రసత్కవులను నియమాను 
సారముగా నుగ్గడించియుండె నన్న మాట. కాని కావ్యమున నంతకుమున్నే పురాణకవులను, గావ్యక ర్త 

లను జేరువేరుగా స్తుతించియు నాతండు మరల నిచ్చట వారిని నుతింపనేల యని యెవగరై నం 
బ్ర)శ్నింపవచ్చును. నన్నెచోడుండు తన కావ్యమున ముందు శంకరాదిదేవతలను, తరువాతం 
దన గురువైన _మల్లికాష్టునునిపాదములను, _విమ్మట వ్యాసవాల్మీకులను, దదుపరి కాళిదాస 
భారవ్యాదులను గమముగా స్తుతించి యటుపై చేశికవిత (పసావము తెచ్చెను ఈ విషయమునే 
యాతేడు సంగ్రహముగా మరల నీ [క్రింది పద్యమునీ్ వివరించెను. అందుచే నిందలి మార్లకోవులు 
కాళిదాసాదులకంజు భిన్నులని మనము సంబజేహపడ నవసరము లేదు. 

ఈ మై'విధముగా ేవతాగురుపూర్వకవి సోత్రము కావించి నన్నె చోడుండు విమ్మూటః గుకవినింద గావిం 
చెను, అందలి తొలిపద్య మిని; 

“మార్లకు మార్గము "దేశియ, మార్గము వదలంగం దమకు మది వదలక దు 

ర్మార్లపదవర్తు లనందగు, మార్షవులం దలంచ నలంతి మహి సుకవులకున్. (కుమా, ౧ ఆ. ౨౮) 
క. అణాల 2) | 

PR 

ర్. సురవరులం గ9మంబున వచోమణిసంహాతిం బూజచేని మ 

ద్దుకుచరకణారవిందములకుం దగ సమ్మతి చేసి కొల్సి వి 
సరమతులం బురాణకవిసంభుము ను త్తమమార్గ సత్కే_వీ 

శ్వరులను చేశిసత్కే_వ్రల సంస్తుతి చేసి మనోముదంబునకా, (వన్నె, కుమార, ౧ ఆ. ౨) 

౧౩౩ 



(శ్రీ అయ్యంకి వేంకటరమణయ్యగారి సన్మాన సంచిక 

ఈ పాఠము (శ్రీరామ కృష్ణకవిగారు సేకరించినది. ఇందలి “మార్లవుల౯ి అను పదమును “మార్గ 
కవులు అని దిద్ది యీ పద్యమునకు. బలువుకు విమర్శకులు 'మార్షకవి తాపద్దతి చెడ్డమార్గము, 
చేశికఎ "తా పద్దతియే సరియైన మార్లము. అయినను ఆ మార్లకవితేను వదలి పెట్టుటకు? దమ 
మననాప్పక దుష్ట మైన యూ మార్గ పద్ధతి ననుసరించుటే గుర్మార్గపదవ ర్తు రులని చెప్పదగిన యా 
మార్లకనుల( దలపోయుట యు త్రములై న కవులకు న్యూన తాపాదక వుగును' *అని యర్గము చెప్పు 
చున్నారు. పై పద్యముననే మౌర్షకవుల “మనోముదంబు”*తో స్తుతించియుండిన నన్నె చోడు డీ 
పద్యమున వారివేరెన నెత్తకూడ దని నిందంంచుటయీకాక వారిని దోవగాొహా లగు “కుకవివరా 
కులిలోం జేర్చుటకుం దగిన కారణ మేమో తేలియటలేదు. కాంగా నిందలి మార్లకవులు ఫై 
పద్య మునందలి మార్షకవుఐకంశె భిన్నులు కావలయును. లేక యీ పద్యమునకు విమర్శకు లిచ్చు 
నర్భము సరియెనది కాకపోవలయును. అర్థము తప్పేమో యనటకు నాకు శెండు సందియములు 
తి చుచున్నవి. పై యర్థము చెప్పునప్పుక్ మార్గ, కుమార్లము అని విడందీయనలయును. “మార్ల 
వుఎన్” అమపదమును “మార్షకవుల” నని దిద్దవలయును. సంస్కృతే మున మార్లశబ్దము పుంలింగము 
గను దేశ్ళ్ళూ మీకా రాంత,క్ర్రీలింగముగను నున్నవి. అశకారాంత పుంలింగమైన మార్ల్గశబ్లము నకు 
మార్గము అని కాక మార్షయని తత్సమరూపము చేయవచ్చునా! “మాక్షవులన్ ” అనుచోటి నుండ 
వలసిన సరియెన పాఠ మెద్ది! ఈ సందేవాముల నటుంచి నన్నె చోడుండు మార్షకవితను భూవమీంచు 
చునే యీ పద్యమును జెప్ప ననుటకు ననుకూలముగా నర్ధాంతరము చెప్పుట 'యసాధ్యము. కాంగా 
నిందలి మార్షకవిత వై నాతయ పొగడిన మౌర్షకవుల కటీత్త్యముకం కం దప్పక భీన్నమై యుండ 
వలెను, 

నన్నె చోడునికి, బూర్వు-డై న పృసిద్ధాంభకవి కవికుల కేఖరు:.డై న నన్నయ యొక్క-_(డే. ఆతండు 
తేన ర ఎత్యేమున సంస్కృతపదముల విస్తారముగా వాజెను. నన్నెచోడాది శె వకవులకు “జాను 
తెనుణపొా పె పీతి మెండు. అయ్యును పీకు సంస్కృతేపదములను బూ రి గా విడిచిపె పెట్టిన వారు కారు, 
సాధ్యమైనంత రఉకు సంస్కృతపద ములకం కుం చెనముళపపదములేే హాచ్చుగా నుపయోగించు చు 
జాతీ యముగా? జెప్పు కవిత్యము జాను లేను-గుకవిత్వ మని వీ రభి పాాయపడి యుందురు, 
అందుచే సంస్కృత భూయివ్థ మైన యాంధ్యకవి తాపద్ధతి పై నిష్టము లేకుండుకుకాక యది దుష్ట 
మను దురభిపొయముకూడ నుండెనేమోా! ఆ మార్లకని తాపద్ధతి నే దుర్మార్ల మనియు. దత్క_ ర్ల రలను 
న్మరించుటయే ' లాఘవాపాదక మనియు నన్నెచోడుడు వొసియుండును. అయినచో: దనక 
యాం. న యాంధ్యకవిని, నన్నయ - నొక్కనిని దుర్యార్ల్షపదవర్తిగా నీతండు పాటించిన నింక 
నీత:డు 3 పై పద్యమున స్థుతించియుండిన చేశికవు లెవ్యరో | ్శ బవాశ। వా రిపష్పుడు విస్కృతు కై 
యాతవికిం బూర్వులై జాను తెనుంగుకవిత వాగసిన శెవకవులై యుండవలయును, 

దీనినిబట్టి నన్నె వోడుండు ద్యివిఫములై న మార్షకవితలను, ద్యివిధము లై న చేరీకవితలను బేర్కొనె 
నని చెప్పవలయును. కాభిదాసాదులు రచించినదియు స్తుత్యమైనదియునగు సంస్కృతకవిత 

౧౪ 



సూర్లడేశీవస్తుకవిత్వములు 
గ pour: 

యొక మార్లకవిత; ఆంధికవిత్వమునం చే సంస్కృతే పా9య మగుటచే దుష్టము, నింద్యము నై నది 

రెండవ మార్షకవిత; తీమిళాంధా9)ది _ కవిత్యమును, చాికృతక విత్సమును నొక విధమైన టేశీ 

కవిత. తెనుగు. పదములతో" (గూడి జాతీయమె యార్యులకు. గర్జరసాయన మై వెలుంగు జాను 

"తెనుంగుక విత రెండవ విధమైన టేళికవిత. 

ఇంక వ స్తుకవిత యనచే మో పరిశీలింతము. ఈ పదమునుగూడ నన్నెచోడుండే కుమారసంభవ 

మున బూర్వక వులను స్తుతించుచొటను మజీయుక్క_ చోటను వాడియుంజెను. ఆదికవి వాలీ కి 

నతండు “వ స్తుకావ్యాబ్దరవి” యని శ్లాఘించెను. భారవి నాతండు వ సుకవితచే జనారాధితు(డై 

వరలిన యు త్రమకవి యని మన్నించెను. పిమ్మట నాతం డుద్భటుని(గూర్చి చెప్పుచు నతండు *సాలం 

కారము కుమారసంభవము గూఢవ సుమయ శావ్యముగా హరులీలం జెప్పి హరుని మెప్ఫించె నని 

వాకుచ్చెను. ఇందలి వస్తుపదము వాల్మీకి భారవుల పిసంగమునం చెప్పిన వస్తువు వంటిదో 

తద్భిన్న మో తెలియదు. ఉద్భటరచితే మైన యా కావ్యములు లభించువజకు నీ పదముయొక్కొ- 

యథార్థమైన యర్హమును నిర్ణయించుటకు పీలుచిక్క_దు. పైలా? బై పద్యమున కుద్భుటు(డు 

సాలంకాగమెన కుమారసంభ్వవమును గూఢ వ స్తుమయ కావ్యముగా హరులీలను జెప్పి హరు మెచ్చి ౦చె 

నను నర్భముకూడం జెప్పవచ్చును కుమారసంభవమే యా హరలిల కావచ్చును లేడా యది 

తద్భిన్న మును గూఢ వ స్తుమయ మైనదియు నగు నింకొక కావ్యము కావచ్చును, ఈ పై సందర్భము 

లండేకాక నన్నెచోడుండు వస్తుకవితాపదము నింకొక్క-వోటంసాడ వాడియుండెను. ఆతేండు 

'జంగమమ ల్రయవరమునందు వ స్తుకవితేను) గాంచెనంట! ఈ వ స్తుకవికే యనంగా నేమి ! 

వ స్తుకవితను నన్నెచోడుడు వాల్మీకి భారవుల స్తుతించుసందర్భముననే కాని వ్యాసకాళిదాసా 
దుల స్తుతించు సందర్భమున చేలాకో వేర్కొనియుండలేదు. కుమారసంభవమునందలి తన కవి 

త్యముకూడ వ స్తుకవిత్యమే యని యాత,డు వాకొనెను ఈ మూండు సందర్భములను బట్టియే 

మన మా పదముయొక్క- యక్థమును నిర్ణ యింపవలయును. 

ఆంధ విమర్శకులు కవిత్యమును ఆతా క) యకవిత్వము, (Subjective Poetry, సరాశ్రయకవి 

తము (Objective Poetry) అని యిరు తెజుంగుల విభజించిరి కవి స కీయవిషయనులకు సంబం 

ధించిన భావములనే వర్షించుచు వోయు కవితే యాత్మాశ/యము. దీనినే యాంగయులు 

“లింకా పొయెటి)” (LYri Poetry) యని కూడం 'బేర్కొందును. అట్లుగాక పరకీయ నిషయము 

లకు సంబంధించిన భావములను వర్షించుచు. గవి (వాయు కవిత్యము పరా(శ్రయము. కథేతిహాస 

కావ్యము లిట్టి వే, వాల్మీకి, భారవి, నన్నెచోడుడు (వ్రాసిన కవిత మిరెండవ తెగకుం చెందును, 

కాన్రన వస్తుకవిత యనగా 'బాశ్చాత్యుల పరాశ)యకవిత్య మే (Obiective poetry) యని 

కొందటు విమర్శకు లభిప్రాయపడుచున్నారు. అప్పుడు నన్నెచోడుడు జంగమమల్లయ నరము 

వలన. బరాశ్రయక విత్వమును బడసె నని ఇవెప్పవలయును. అది యంత సమంజసముగాం దోంపదు. 

ఉన్ 



శ్రీ ఆయ్యంకి వేంకటరమణయ్యగారీ సన్మాన సంచీకో 

వస్తు వనంగా నితీవృ తాదులై న యర్గములేకాక యాధ్యాత్చికము (Spiritual) కాని వఏషయమనీయు 

నర్భము కలదు. 'వేదములందలి కవితయంతయు 'బావాళ్యముమిద నాధ్యాత్శిక మైనది. నై దిక 
కవిత్యముక ంచు భిన్నమైన తొకికకవితే(మును (బ[పథముమునం జెప్పదొరళొనిన వాడు వాల్మీకి, 

ఆతని రామాయణళమునందలి కవితంము వై దికమువ లె నాధ్యాత్శీకము కాక వా స్తవమైనది 

(material). నన్నెచోడుం డీ వా _స్తవకవిత్యమునే వస్తుకవితే యని వేర్కొ_నెననియుు _నందునేతనే 
వాల్మీకిని వస్తుకా వ్యాజబ్దరవి యని శ్ఞాఘీంచెననియు నేను దలంచుచున్నా ను. ఈ యర్థమును భారవి 

కవిత్వము నెడ జెప్పినను విప్రతిప త్తి యుండదు. నన్నెచోడుడు మల్లి కాష్టనునివలన నాధ్యాత్మిక 
విజ్ఞాన మునే కాక లాకికకవితో చితమైన విజ్ఞానమును గూడ  బొందియుండినకతమున నే తాను 

జంగమ మల్టయ వరమునందు వస్తుకవితం గాంచితి నని చెప్పుకొని యుండును, ఇట్లు కానిచో నన్నె 

చోడు(డు వస్తుకవితకు భిన్నమైన యాత్మాశ్రయకవిత్య మేదో యప్పూ డుండినట్లు, వ స్తుకవితను 
(బ్ర ల్యేకముగాం జేర్కొ_నుటకుం గారణ ముండదు, ఉద్భుటుఃడు (వాసిన యాకావ్యము కుమారసంభ వ 
మైనను హరలీల మైనను దాని నతండు గూఢమైన నస్తుకావ్యముగా, అనలా, నాథ్యాత్చిక 
గూశార్థ గర్భిత మైన వా_స్తవకావ్యముగా రచించియుంనును. నా యభిపాయము ననుసరించి 

మనుచరి_తాదులందలి కవిత వస్తుకవితయు, సీతారామాంజనేయాదులయందలి కవిత తద్భిన్న 
మైన యాధ్యాత్మికకవితయు నగును, ఈ నా యభిప్రాయము యథార్థ దూర మగుచోం బండితులు 
నన్ను మన్ని ంతురుగాక ! 

యకక 



(23) 

చిరంజీవి కళాధర చక్రవర్తి 
శ్ర కర్ల పాలెం కృష్ణరావు 

౧ 

ముత్సురాకృత పుణ్యసంపదలు విరియ 
ఫలిత మొసగిన దీ దివ్యపర్వదినము 

మామక ధ్యాంత జీవితాంబరము నందు 

ఒక కళాధరుం డీ దినం బుదయనుయ్యె. 

గాఢతరమైన నాదు సంకల్పలతలు 

పూచి యెనలిని కొంగొ) త్త పూవు నొసగ 

ఈ సుమము పారిజాత మింకేమి కొదువ? 
ఒర 9 వి అ ఇష్ట కామ్యార్థ సిద్ది పా పించు మాకు 

ఈ నుభాకరు డమృతంబు సియలోలయడు 

ఈ కళాధరు సేన తరింపంబేయు 

ఇతండు రతనాలపంట - వూ కితండె వేల్పు 

ఇతని జన్మదినంబు మా కతిశుభంబు. 

అతిమనొ హరలావణ్యయుతు. డితండు 

ధరణివారల కెల్ల నండాలు నేర్పు 

బుఫ్రిదొర నవ్వుపువ్వుల వెల్త విరియు 

వాసనలు బంధుజనుల వివళులం జేయు. 

సుళ్ళుదిరి గెడు లేనవ్వు సోయగములు 

అందముల పోోవులె మాకు హోయి నించు 

ఆ వినిర్శ్ధలహాసములందు. దోంచు 

చంది'కాపూరములు శరచ ందుమాడ్కి.. 

౧౭౩ 



శ్రీ అయ్యంకి వేంకటరమణ య్యగారి సన్నాన సంచిక 

జొర! ఆ బోసినోటీయం దమరియున్న 
వొకమహోకవి సత్క్బ్బృతి నుల్లసిల్లు 

రసములకు నాటపట్టుతొ పస లనేక 

మిట్టి చితంపుజాడ లెందేని గలవె ! 

త్ర ఫ్రీ ద ంక్ఫుల యనురాగవల్ల రులకు 

పట్టుగొమ్మ? సీతండు సరిథవిల్లు 
అతిశయపిగాఢ తరమునై యలరె మాదు 

స్వార్థ విరహితపుత వాత ఎల్యసరణి. 

౨ 

“రార! నాతండి) గ యన్న చిరాన వచ్చు 
జా 

“అందరికి ముద్దులిత్తువా! అందగాండళి 

అనుచుం బిళ్నింపం దల్లి తా నవలి కేగు, 
సిగ్వుపడినా డటంచు మూ చిన్న బొబు 

నెత్తుకొని హత్తుకొనును మేనత్త వచ్చి. 

కాముదిభానితంణై న గగనసీమ 

దాయె,దా” యని వీల్చు “దవందాయిోో నితడు 

లీతకరునితొ న్నే హంబు జేయుకొజకొ ? 

గాక్క వినుటకొ యాతని గాథ లెల్ల! 

రజతపాత9ను దల్సీ శీరంబు లుంచి 

“ఎవరికేస్” అంచుం దా వాని క్రీయంబోవ 

ఒక్క తుొటిలోన నచ్చి “నా కున్నవన్ని 

శతెచ్చియి'ము ని రాగాల దీయసాగు. 

“చంమిడా!? యన్న “ఓటి యని బాతు చేయి 

“పివ్సు గాదోయి! పొమ్మ?' ను నిలిచి యో 

ఉరిమిచూచును కోపించుచున్న భాతి 
చందుంయడాతేడె గాబొలు జగతి కెల్ల! 

౧ిశిరా 



చిరంజీవి కళాధర చక్రవర్తి 

చిత్రములు చూడ సీతని చేష్ట "అల్లా 

ఆగ్రహించిన నొక యంద మలరుచుంథు 

కూనరాగాల యుడ్పులో గూడ సౌగసెా 
ఏపని యొసనర్భ్చినను గూడ నింపు లొలుకు, 

అన్నమును ముట్టునాండు నూ కన్నతంి 
లె 

ముందుగా బట్టుకొన్నాండు పుస్తకములు 

దివ్యమణిహారములం గూడం దీసె నపుడే, 

అద్భుతంబుగ నె్గినాం డా పరీక్ష 

వచ్చియును రాని యా తొక్కుపలుకు లరయ 

మంజులా రావముధభుర-తామండితేములు 

“పాయసముకన్న 6 దీవీ యా పలుకు” లనుచు 

పొరుగువా రెల్లరును వీని ముద్దుగొందు). 

“తండివలె స్వు గమ్ము సత్క_వి” వటంచు 

విబుధు లాశీర్వదించి రీ విన్న వాని, 

“నీన్ర (శ్రీగల్లీ కవులను బోను” మనుచు 
విములహృదయులు కనులు దీవించినారు. 

5 

బంగరు మువ్యల పట్టు ముల తొ డుం-దీ 

(శ్రీకృష్ణు డితం డని చెప్పికొందు 
(శ్రీగంధమును బూసి శఖకుం పింఛము జేర్చి 

మురళీధరుం డని మురియుచుందు 

మణిహోరములు వేసి, మంజీరముల నుంచి 

గోవిందు. డని చెప్పికొందు నితని 
పాలు మొగడ లిచ్చి, పూల మాలల నుంచి 

వనమాలి యితం౭ డని పలుకుచుందు 

్రందిరాసుందరుండగు నీత. డనుచు 

అడుగులకు మడుంస లొత్తుదు నప్పు డపుడు 

ఆటపాటల నితనితోపాటు మేము 

పాలుగొనుచుందు మదియె మా భాగ్యమనుచు. 
౧ళినో 



నే థ్రీ అయ్యంకీ వేంకటరమణయ్య గారి సన్మాన సంచిక 

కారం 

ముండు వేసంగి దినముల మంచిగంధ 

మ త్తరుల నింపి పూయుదు హోయి సెంద 

ఆతప ము సోకునేమొ మాయయ్య కనును 

రచన జేయుదు మల్చెల రజతశయ్య., 

ఇతీండు సుకుమూరు. డోర్వం డొకింత మేని 

చాలు నె చాఘభానుండా ! సాహసంబు, 

"బాలురను బాధపెట్టిన పాప మొదవు 
“బాలకుల వాక్కు, వినలేటె, (బ్రహ్మ వాక్కు” 

కన్నతల్లి కితండు చిన్నికృ మడ గాని 

మన్ను దీనుచు నుండు వువుత లేదు 
మా పాలీటీతడయ గోపాలు. డగుగాని 

గొల్ల అ నేడ్చించు గుణములేదు 

మొ యింటి కీతండు మూధనుండే గాని 
వెన్నల దోచెడు విధము లేదు 

అస్మృదాదుల కీర డతిమోహనుంజెగాని 
మేన త్తీలను జూచి మిగులయబటోయు 

అందముల దిద్ది తర్చెడు సుందనుంజె 

గాని కొంకొల గోపన్న గాం డితండు 
ఇతనిముహిమలు డాచినాం జేమొ గాని 
అన్నిటనుగూడ గోవిందు డగునుగాక | 

ఇతీడు రాజేమొ ? జొనాను |! ఇతండు రాజె! 
చకవర్తియ్కె వినుఏథి చందమామ ! 
ఈ కళాధరుం డిట మాక చేలి క్రగును 
పెరునకు దగ్గ ఠీవియు ఏని కమ. 

అతని కన్నెజ్లియెన మే మడలుకొండుూ 

మతం నవ్వీనం గలుగు మా క్రొమితేశాంతీ 

వాంఛితం చేమ గహియించి వాని కిత్తు 

వుడుగ్గక్ యె వాని యూహాల ననుసరించి, 



చిరంజీవి కళాధర చక్రవ ర్తి 

ర 

తప్పటడుగులతోడం దడబడి పడునేమొ 

భూ ేవి ! యీతనిం (బోవవమ్ము 

గాలిలో నెగురుచు గంతులు వేయును 

అనిలకుమార ! నీ వాదుకొనుము 

-ఈడుపసారల: గూడి యెండలో విహరించు 

సూర్యుడా ! చల్ల గాం జూడ వయ్య 

దిక్కుదిక్కుల శకేగు తెలిసియు చెలియక 

సాలింపు డితని దిక్సాలురార ! 

క్రోత్రి కొమ్మ చ్చులకుం జెట్లకొమ్మ లెక్కు 

భూరుహూములార ! రశక్షింపరాఢె యితేని : 

మా కళాధరుం జెంతయొ మంచివాడు 

భార మిక నీచ! చేవ! కాపాడవయ్య! 

ఉన్న మంచితనం బెల్ల ఉన్నయట్లు 

చప్స్పుశు గొప్ప తప్పని చెప్పుచుందు” 

అధికముగ జెప్ప దోవము లంటునేమొ! 

శమ మెగుగాక! యింక శ్రీరామరక్ష ! 

కృహ్వపరమాత ఎ! యితని రశ్రీంపు మోయి! 

మనసు నిలువక చెప్పెడు మాటగాని 

నీ పిసాదమె గద మాకు నిశ్చయముగ 

బాధ్యత వహించి నీవె కాపాడగలవు, 

౧౮౯౧ 



చీ 

నత్రకాది బహు ళనాహిత్య ము 

శ్రీ కవికొండల వేంకటరావు 

నశకాడి అనడంలో నా సంకల్పం ఈ వ్యాసంలో శతక సాహిత్యంతో పాటు భజనసంకి రృనము 

నను పవ _క్షల త త్త్యాలను, మజీకొన్ని ంటినికూడా విమర్శిద్దాం అని----ఈ మూడింటిల్లోను ఓవిధ 

మున ధర్శనిర్వచనము, దై వవిచింత నము, వహికభోగ నిరసనము సర్వసాధారణంగా కనిపిస్తాయి, 

ఆఘనికయుగంలోకూడా మనమధ్య శతఅచు మంచివుంచి శతకాలు రచింపబడి వున్నాయి భరి 

చింతామణి, కృపాంభోనిధి, సర్వమాన్య ఆ ఇత్యాదులు. మణి ఛభజనసమాజములు అసంఖ్యాక 

ములు. తతా (పదేశాలు ఊరూరా! పిజాసామాన్యహృదయంయొక్క-_ లో కవాటాన్ని తట్ట 

కలి వాజ్మయ వాయుతేరంగం వీటిల్లో ఉన్నట్టు మజటి వేటిల్లోనూ లేదనే చెప్పొచ్చు. 

ప)తీపద్యంలోను, పికీకీ రృనలో, పిలీత _త్వేంలోను అనన్యమైన వె క పుటూహా వేణి అల్లుకు 

వోయినట్టు అవుపి స్తుంది. ఆంగ్లేయభాషలోని “సోనెట్టు”లు కొంచం వీటికి చేరికలేమో ! 

“నరకింవా నీ దివ్య నానుమంతముచేత బలువై న పాపముల్ బాపవచ్చు” 

అని అపద్యం ఆ భావంతోనే అలా మెస్టైక్కుతుంది గాని ఆ మధ్యలో “లకాధికారిన లవణ 

మన్న మెగాని మెబుగు జంగారమ్ము మిం౫ బోడు అనె చరణం అక్షొచ్చి నట్టుకొట్టదు. అసలు 

సస, దానికి సంబంధించిన ఎత్తుగీత్కి అంతా ఒక్క విత్తు ఒక చిత్తులాగు వుండి చేని కడి భావ 

పూర్టిమాజ్యోత్స్నగా చూపట్టుతుంది. ఏ పద్యాని కా పద్యమే, ఏ కరన కా కీర్తనే వ త తాని 
"కా తత్యమే ఒక రుక్కు.. 

“నాడబిందుకళ పాదు తెలియవలెన్, ఆనందయోాగము పొందవటన్ 

ఈ నరజన్నం బె కినందుకు, ఇహపరమును సాధించవలెన్ ౫” 

“మూకురంగుల మేడమిదన్సు చేణెయున్న ది మాడవలెన్ 

బోడుగూడి యొడపాయక్ష నిరతము, గాఢ మైన రతిం గూడవ లన్” 

“నిళ్ళులేని చావిలోన, వేళ్లులేని చెట్లు మొలిచే 

కాళ్గులేని కోతి ౨.౨. ౨. 

అంటూ ఉఊహాసమ్మగత యెక్క_డి కక్కొ_డే పొందుపడి వుంటుంది. వెట్టి ముట్లిగా కలగారగంపగా 
వుండవు. 'బాగాబాగా షలశ్లి పస్తే ఒక్కోక్క భజనఘట్టమందలి పారవశ్యము అలా లాక్కు_పోతుంది. 

ళాల 



శతకొది బహుళ సాహిత్యము 

“ రావుమూ ర్తి మన పాలగలండు 

'రావమునూర్హి మన జంటగలండు 

రామమూర్తి మన జోడు గలండు)” 

రాధాకృష్ణుల కలయికయొక్క వెలలేని పోడుములు తెలుపుడు చేసే “కజివేల్పు శతకంలో” కవి 
ఎంత బెట్టుగా వింతే భూవిసాడో వినండి, 

“అరకవుగిలింత, ఇనువుడి యాన్రలింత 

మై విరు పొకింత, నిదురమబ్బు కొంత 
కలగలుపుగాగ కడువింత, చెలగి నంత 1” 

వేంకకేశ్యర తారావళిలోని ఎత్తిపొడుపు పద్యాలు తులలేని చోద్యాలు. 

“అప్పు లొప్పుగ జేసి ముప్పు చెచ్చుటనుగా, మంగమ్మ నీ వంక మరలకుంట” 

కాళహా స్పిశతకంలో . 

“పా౦ణికి బాందిశేమి పితి బాధ్యత?” అని పిన్ని స్తాడు కవి. 

నీతపాటలో రాముడు నీత కాధ్యాత్శం బోధిస్తూ ఇలా మనస్సు శెక్కిస్తాడు. 

“షుదలు చిణిశజ్ఞమున మూయ, చిణిచిణి యనుచు పిదప నాదించు 

సీత ! ముదిత ఘంటానాదమున (మోయు, పిణవ మా పిదప హృత్కమలమున నీత !' 

ఎంతటి సుబోధో యోజించండి. 

ఈ బహుళ సాహిత్యముయొక్క యుపయూగవిజేవ మేమిటంకే -- అంతా కంఠతః వచ్చి ఒప్ప 

జెప్ప బనిలేదు. ఎదో ఒకనుడి నానుడిలా, ఒక పాడిముక్క- వ(జప్పొాడిలా, పఠితేయొక అని పట్టుకు 

పోయి డానికే పనిచేస్తుంది. ఒక్కొక్కప్పుడు అసెవాని కర్ణం కాకనూపోవచ్చు కూడాను. 

ఒక ఎనిమిది తొమ్మి బేండ్శ కరూలికుజ్త వాడు ఒకచోట కొ_త్తగపుక్కి దిగుతూ ఇలా లోలో 

పాడుకుంటూ కులికాడు 

“వన్న పట్నం చేరడానికి చీక టడిం దన్నయా! 
అందులాకు ఇందులాకు మందులేదు అన్న యా!’ 

ఇది వానిలో శేకెత్తిన అనురాగ మనుకోనా? విక్కవిరిసిన వైరాగ్య మనుకోనా? అయిటే నేమి 

ఆ నూటలపవాందిక ఆలా అవ్య _క్షమాధుర్యాన్ని చిలికిస్తూ ఆ బాలుని చెదవులమోద  తొణ్కిస 

లాడిన ఇంది, 

ఈ చిద్యిలాసా లన్నింటిని ఓప్ఫక్కకు నెట్టి పట్టుదలగా పఠిస్తే ఎల్లప్పుడూ అక్క-అకు వచ్చే 

సిసలైన విలాస మొకటి వుంది తెనూస బాసలో. అది “మ మృత్యుంజయ విలాసము”. ఏథి 

నాటకం కాదు. ప్రబంధం కాదు. శెండింటిలోను గల సుగుణాలకోవ అని నా హెచ్చరిక. 

ఇరాని 



శ్రీ ఆయ్యంకి చేంకటరమణయ్యగారి సన్మాన సంచిక 

“అకట నీవాడనే అనృతంబులాడనే, పరుల నే వేడనే తరళనయన |! 

అలుక జాలించవే పలుకు సెల్టించవేే తలుపు తీయించవే తలిరుబోడి ! 

మాటాడరాడశే మతి (చేమ లేదశు, యెడజాలిగాదకే యిందువదన ! 

ఎందాక కోపమే యిదియీమి పాపమే, యింతకే మోసమే దంతిగవున |! 

గడియ యుగనుయ్యె తీయవే గడియ పడతి% జాగునేయకు బంగారుతీగకాన 

చలము దగునశె చిలుకలకొలికి నీకు, వేళ మించెను రాదే బాల నీల! 

అనేవే కలవు. “చూచుమాత్రః భ సృీకృతుండయి”' అనేప్ కలవు. 

“కొమ్ముడి ఏడ హారములు గుబ్బల బాతరలాడ మధ్య భా 

గమ్మ్లు జలింప నూరుప్తులు గాఢతరంబుగ ముంపంజెక్కులం 

జెమ్ముట జెందం గంకణమణిక్యణ నం వీరవొంద 'వేలుపుం 

గొమ్మ యొక ర్తు శంకరునకున్ దలయంయె ననేకభంగులన్” 

అనే సందర్భం ఒకచోట శంకరుణ్ణి మిక్కిలి మగవానిగా కనబరుస్తూ మజోచోట వానిచేతనే 
ఏనాడో వవాడా చేరని అడుదాని వేషము వేయిసాడు కవి, అదే ఎజుకత వయ్యారి ! 

“నవతనూధవళిమ నగవునబూని్కి కరకురంగాకృతి కడగంట నిలిపి 

తరుశీందుకళ ఫాలతటిం గీలుకొలిపి, ౫ళవీల చకచకల్ కచవాళినాటి 

వళుల గాంగతరంగ వైఖరి మాటి, పృథివిమాహోత యు పిరుదుల యందు 

పృథుతరసరసత హృదయంబు నందు, బంధుర తేజంబు వా జేెరయందు.”” 

అని ఇలా వియచ్చరలోకాని క తేస్తూ మనుష్యులకు అందు బాటన్నట్టు లోకసామాన్యపు వస్తు 

“కుచ్చుల బావిలీల్ గుమ్మటీల్ గరుడ, పచ్చల బొగడలు బవిరులు గుల్క 

ముక్కున బలుకెంపు ముక్కెర తెల, సెక్కు_రత్న ము పూవు పేరుజెన్నొ ౦ద ” 

అంశ మారువేవం వేసికొని వెళ్ళికూడా కోరికదిర వెంటనే ప్రియురాలి బుగ్గకొరక గలిగాడా 

నాయకుడు? లేదు లేదు. వెజ్తిబాగులతనంగా తన యింటికి తిరిగివచ్చి “పొంచి యా పనుల ఫొవ్చించ 

నైతి” అని విరవావేదన పాలవుతాడు. 

నిజంగా అప్పట్టున గొప్పకళ నెలకొల్పాడు ఘంటంపట్టిన అమ హోకవి ! 

(ఈాజాకలము: అంధ దేశంలో “కేరుకొండ మహాల్ "అనే నీవును (శ్రీరంగపట్నం అనే గమ 

మున్నది. అక్కడ 1జనవరి 1912 వ తేదీన “గాిమాభివర్థనీ పుస్తక భాండాగారము”అను 
వేరట నొక పుస్తక భాండాగారము స్థావీంపబడినది. కడచిన వేసంగిలో నేను ఆ యూర రెండు 

నెల లుండుట తటస్థించినప్పుడు ఆ భాండాగారమున గల పురాతన శతేకములు ఇతర పు స్తకములు 
కొన్ని అముదితములు పఠించిన సావకాశము ననుసరించి పై వ్యాసము నాచే ద816-68-42వ 
తెదీన రచింపబడినది.] 

౧రారళో 



మూ తప్ర చార్హము 

(శ్రీ శే. వేం, ఘప అయ్యంగార్ 

[ఈ దూతే ప్రచారము” (గంధక ర్లచేం చనిగింపబడిన (యాం ధ్ర-కామందకీయనీక్రిసొరమ' నందలిభాగము. 

'కామందకీయ నీత్రిసౌరము కౌటిల్యుని యర ర్ల శాస్త్రమునకు సంగ వా స్వరూపము, కౌటిల్యుడు 

180 అభ్యాయములలో వి _స్టరించిన విషయహప పంచమును శామందకుండు 86 పృకరణములలో సర్మగ 

హొంచను. నీత్రిసొరక ర్త కామందకుడా, లేక కామందకియా యను నంశయము కొందలి కున్నది, 

కాని మనజేశములో నీత్రిసారకర్హ పురుషుడే యని యనూచానముగా నొక యభిప్రాయము స్ట్మె 

యున్నది. ఈతండు భవభూతిికి6 బూర్వ కా లీనుడు. అనలగా Ellel ఏషవశి తౌ బికి బూర్వు. డన్న మాట, 

నీత్రిసారమునకు శంక రార్యుండు *జయమంగ భిమను పేర వ్యాఖ్య రచించెను. 

నీత్రిసౌరమునందు పూర్వ భారత దేశ్రమునంద లి రాష్ట్రుతంత్స మఫివర్ణింపజడ్ యున్నది. ఇంద్రియ 

నిగ్యహము, రాష్ట్రప కోతులు, శత్ఫుమిత తట స్థాదుల విభేదములు, మండల నిర్ణయము, యానా 

సనై్యాధీఫభావసమాళ్యయములు, దూతేప్రుచారము, -వేగులు, ఉత్సాహపుభుమంత శక్తులు, సానుదాన 

భద దండో పొయములు, చతురంగజబలములు, సైన్యవ్యూనా భేదములు మున్న గ నవి యిందలి విషయ 

ప్రణాలిక. చతుర్విధపురు పొర్టములలా . దక్కి-న మూడు పుపపార్ధములును నర్థమూలము లని 

నీత్రిశా స్త్ర స్కృ వే తల మతము, కాని రమీలొాకో యీ శాస్త్రమున కధునాతన వాలములో చా ధాన్య 

మియడుటలేదు. దీనికి సంబంధించిన గ్రంథములను జదివినవాశే కాదాచిక్క-ముగ్డల గనబడు 

చున్నారు. ప్రస్తుతము పృపంచమునం దంకటను మహామారిన లె. జుట్టుకొన్న మహానంగామవేళ 

నెనను నీ శాస్త్రమును జఠించినచో భొరతీయుల యర్థశ్నాస్త్ర నైపుణ్యము తెలియుట యేగాక 

పృక్ళత కాలోపయోగికూడ "కాగలదు, ఈ దూతపంచారము, నీత్రిసారములోని రాజోపదేశమునండల్ 

18వ సర్గములోనిది.] 

పరులగుట్టుల చేదెడువాండు లెస్ప 

గా రహాస్న్వంబుల నెబుంగగా సవుర్లు 

డై, సచిన సమ్మతుండు, దూ త్యాభిమాని 

యెన మంత్రిని "దూతగి ననుప నగును, 

వాగ్చి స్మ తిమంతుడడు, పిగల్భవంతు, డఖల 

క్ల స్ర్రశా(స్రునిహ్టాతుడు, సకల దూత్య 

కర శ్రసంవెదిన్సే దూతగ నియమింప 

వలా; అమాత్యస్వరూపు డై వెలయు దూత. 

(24) ణం 
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రోకు 

అల “నిసృష్టైర్టుడు, ) 62 పరిమితొర్థుడు, ' మటి 

శశాసనహరుండన కరిమానుసారముగను 

పాదగుణహీనులై “రాయబారి లిలను 
దనరుచుందురు, “మూడువిధాలి వరుస, 

అధిపుశాసనమున నిసృష్టార్థ దూత 

పోవ వలె శాత్ళనుం చేరబేవుటకును 

ముందుగ, స్వవాక్య పర వాక్యములను లెస్స 

గ్యా మనంబున. జింతింపగా వలయును, 

స్వబల సిద్ధికిగా, జలసలపథముల, 

గూఢ మార్లంబుల నెబుంగయగోరి దూత, 

ఆటవికజనుల, జనపదాంతపాల 

కలను మితు్ర)లలా సల్పుకొనగ(దగును. 

అరిసభలకు దుక్షములకు 

పురములకును నెజుకలేక పోరాదు; మదిన్ 

తటి వేచి కార్యసిద్ధిం 

బరిగొననా;, శత్రు) చే వివర్ణితు డగుచు౯, 

శతు) రాష్ట్ర దుర్లబల కోశముల గల్లు 

గట్టువుట్టుల, లోలోని కోపములను, 

"పాచ్చుతగ్గులనుక , బొర వొచ్చెములన్సు 

"తెలియగా “రాయబారి యత్నింపవలయు. 

నరుకంగ కత్తి నె త్తినం 

వీరుతివియక శాసనంబె వేర్కొనవలయుకొ 

గురుతింప నగును రాగా 

పరాగముల, దృష్టి వక్ష్త్రవై ఖరి గనుటకా, 

బెడిదముల సై చి యొంటిగం 

బడుకొనుచు౯ కోధకామవర్ణితు(డై , తా 

వెడలుపడసీక భావం, 

బొడికంబున నొరుల గుట్టు నూహింపనగుక్, 



బఇలపతికి౯ బకృతులకు౯ా , 

గల రాగవిరాగములను గని, చాటుగ నే 

రొ్పొలయంగ వేజుపరుపకా 

వలె, లుబ్జక కవిత భీతవర్లము నెల్ల. 

(ప్రాణంబు పోను పట్టున 

నైనా వెలిబుచ్చగూడ దధిపతి నెరసుల్ 

మానితపు నుడుల పల్కం 

గానగు “మోకు సకలంబు కరగతితుంచుక. 

కులము" న్కు “పేరు ను, శ ద్రవ్యము” 
లలి శీకర్మలి గాప్పదనములకా బేరొ-నుచుకా 
“నలుదెఅయంగులలి బొగడంగా 

వలె; “దూత” స్వపతు. శతుపశ్రూధిపులక. 

ఉభయవేతనముం బొందుచుండి సతము 

శిల్పవిద్యాప దేశముచేత “దూతి 

కృత్వపక్షి"పజాపార్థ మెడద నెంచి 

విద్విపవిచేస్టితంబుల నెదుకవలయు. 

జను, స్వచారుల గూడి పిచారమునకు. 

అలసత లేమియు, త్యాగము, 

కుల ముత్పాహాము, (పతాపగుణ, సంపదల౯ 

గల భూనాయకుండన్సి భే 

ద్యులతో cA రింపవలయు, దూత సతంబు౯. 

మదిరా నిదా మదముల 

మది వెడలుచునుండు గుట్టువుట్టులు; "కానక 

ముదితా మధుపానంబుల 

వదలుచు, నొంటరిగ “దూతి పన్ను ండవ లె, 

దూత|[పచారము 

౧౮కి 
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“కాలంబు గడచనెగా' యని చింతింప 

రాదు ; మేధావి స్యార్గంబు గోరి 

సంధి 'విగవాసిద్ధి సమయంబు వీక్లీ ౦ప 

వలయ్ము నానావిలోభనము లరసి 

స్యామిహితము “రాయబారి చేకూర్చనా; 

వ్యసనంబు రాం గాంది, స్వయముగా 

దానిని వారింపందగు పియత్నము సల్ప 
నగును; సామంతుల నాటవికులం 

బొడము కయ్యంబులం దీర్చి, వొందుగూర్చు 

శక్షినిం గల్లి మం తా్య్యెదిసచివకోటిం 
బుట్టు; నంతృకలపహాముల మట్టుపెట్టు 

సీతినిపుణుండుగావలె *దూత? యండు, 

సన్యాది సంగ్రహ సంపాదనము సల్ప 
వలయ్యు శ్రీ ణపురాణ భ కృ మవల 

నగ్భహేతననభ క్త మాక్టింపందగు దుర్గ 
సత్కి1య లొనరింపం జనును స్ఫుటిత 

మె భీన్న మైన దుర్లాది సంస్కారము 

లాచకించుచు, స్వపశ్షాభ్యుదయముం 
గాంశక్రీంచి, దేశంబు కాలంబు ఏక్షింప 

నగు జై, త్రయాతి వ్యాయామయోగ్య 

మై చెలంగెడ్కి చేశకాలాదు లరస్సి, 
శతుగసై న్యబలాదులం జక్క_ నెరిగి 

కార్యకాలాతిపాతంబు గలుగనీక్త 
వార్త లన్నిటిం బెలుపగావలయు పతికి, 

రిపున్భపు కత్ఫుపరిచ్చేద, మాతని 
బలదుర్ల కోశాది వ స్తుచయము, 

బంధుమితే) విశేదభావము, కృత్యప 
పసంగ్యహము, యుద్ధాపసార 

భూజ్ఞానముు తటస్థభూపాలకుల నాత్ర 

సాత్కరణము, 'దూతచర్య” "తెల్ల 



చూత ప్రచారము 

విజిగీష ఛారుణీవిభుడు దూతామాత 
ముఖముననే, శతు భూమిపాలు 

జతన మెటియగి, విమర్శన సల్పవలయు 

నితరు లరిమండలమునకు నేగ కుంట; 

పరుడు, విజిగీషుమండలవాసియైన 
"రాయబారి మూలమున సర్వము నెబుంగు, 

దూతచర వికల్ప ప్రకరణము 

స్గ ్రతిమంతుండుక, తర్కం 

గితేజ్ఞ వేది చతురుండు శ్లేశాయాస 

పతికూలసవాుడు, “చారుడు” 

ప్యతిభావంతుడు, మృదు లఘు పరిగమునుం. డగుక౯, 

“చారుడు పరాతిసంధానచతురు. డగుచు, 

శిల్పపణ్యాపజీవియై పలంగుచుండిి 

'తాపసవ్యంజనంబులం దార్ల, జనుల 

హృదయములలోని భావంబు లెటుగనగును. 

సర్వవార్తావిదుండగు “చారుడవని 

పాలుని సకాశముం జేరి పితిదినంబు, 

వచ్చిపోవుచు నుండగావలయు సుమ్ము శ్ర 

“చారు(డే' రాజునకు దూరచక్షు వరయ, 

సూక్షుసూత ప్రచారము సూటి నెరుగం 
జను నరాతివిచేస్టల “దారు(ి డెపుడు, 

చారచక్షువె మెలలాడి జనవిభుండు 

పండుకొన్నను మేల్కొన్నపగిది సుమ్ము. 

పవనునివలె చేష్టితముల, 

వివస్యతునివోలె కాంతివికిమములచే 

భువిలోకసము తుండ 

రవణించును “పృణిధి? కతన రాజు సతేమ్ము౯. 

PF 
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బారచశువుగాక, భూజాని మాంస 

చక్షువులనమ్ముకొని ధర సంచరింప 

లోకత త్త పరిజ్ఞాన లోకనావి 

రహితు౭డై , చీశువలెం గానరాడు పథము. 

నై.రిన్భప చేస్టితములతో పాటు, రోజు 

స్వీయసచివసంపత్సము దాయగరిమ, 

ఆయమానవ్యయంబుల నహారహాంబు 

“వేగువారలి ముఖమున వినగవలయు. - 

“అపికాళి “ప౦కాశు'లటంచు చరులు 

“ద్వివిధరూసము” లం బొంది వెలయుచుందు); 

మారువేషములం బూని చారు డరుగు, 

“దూతి నాగ ప్రకాళుండ్రై ఖ్యాతీం జెందు. 

సంధివిగహ సంధానశొలి *దూత” 

“చారుడు” పరప్రచారవిజ్ఞానచతురుం 

డగుట, బుత్విజు నధ్యరమందు వోలె ' 

వారి నియమింపవలయును వారి పనుల, 

చారుల కార్యసమృద్ద్ధికి 

ధారుణి సంస్థలను నిల్పందగు భూపతియు౯ 

వా శా వేషము వృత్తుల 

తో రంజలి నేవ సల్పదొరథకొనవలయుక. 

వాణిజక్క కాపటిక, గృహాపతిక్క భిక్షు, 

తాపస వ్యంజనముల సంస్యనములను 

చార సంస్థితిశై సుఖాశయములైన 

వృత్తులను రాజు పెక్కు కల్పింపవలయు. 

పరపక్షమ్ము, స్వపక్షము 

వరుసం చెలియంగ “వేగువారలు? గుమ్వులై, 

సరగకా కార్యవివక్షకు 
నరిగ్సి మనంబు చెరు నడయాడుదు రచటకా, 

౧౯౦ 



దూతతీచారము 

1 ప వజితు(డు, తీక్టడు, కిస సత్తి, కీరసదు లన 

జనెడువారు “ప ప౦ధానసంచారు' లరయ 

ఏరి తమ్ము తా జరుగని విధముగాగ 

“నూఢచారులుగ పతి 7_కెనగ జెల్లుం 

తనపశ్షము పరపక్షము 

వునమున గురుతింపలేని మానవనాథ్డుం 

డనయంబు పెద్దనిద్ధుర 

మునుంగు మరల మేల్కానంగం బోవండు సుమా ఎ: 

మారువేషభారుల, వేగువారివలన 

కువితు లగుబారలం ెలీసికొ నంగవలయ్యు 

కారణము లేక కోవీంచు ఖలుల నెల్ల 

పృథివిపతి గుట్టుగా మట్టుపెట్టనగును. 

కారణం బున్నచో. గోపకారణమ్ము 

శూన్య మునరించి, జనుల వశ్యులుగ సల్సి 

దానసమ్మానములను ఛిద ంపుముఖము 

గప్పి నరపతి సుఖన్నిదం గాంచం దగును. 

కంటకావళికి ముఖభంగంబు సల్సీ 

'రాజ్యమునకును శాంతిం గూర్చంగ్య నగును 

థీతతతి సామమున, లుబ్బవితతి చాన 

మునన్కు సంతుష్టులుగ శయం జను నృపుండు. 

ఛిదము రవంత యని యువేశ్షించునెడల 

పడవలో నీరు జేరిన పగిది రిపుడు 

ప్రకృతి దోవ మూంత గొని, లోపలకుం జొచ్చి 

సర్వనాశము "నేయు రాజ్యంబు నెల్లు 

౧౯0 



శ్రీ ఆయ్యంకి వేంకటరమణయ్యేగారి సన్మాన సంచిక 

బధిర మూకాంధక వామన పావండ 
భిక్షుక కాపాల వేవధార్య, 

'కారవనర్ధక చారణ దాసి మా 

లాకార లలిత కళాకుశలులు, 

ఇామర భృంగార ఛత్య వాహనయాన 

ధరులుగ, పరులకు నెరుకపడని 

సరణిని రాణివాస రహస్యముల “వేగు. 
వారలు గొంచురావలయు వముజియు 

కరితురగరథారోపహా శిక్షకులుగాగ, 

. భృ సూపక గాత) సంవాహాకులుగ, 
తల్ప సుమగంధ తాంబూలదాయకులుగ 

రిపుసమోపవ ర్రనులై చరింపవలయు. 

పూర్వసం కేత సంజ్ఞల, ముఖ నయన వి 

కారముల్క గూఢ లేఖ, లాకారచేన్రీ 

తముల్క నవ్య కృభావల? దవకుం దాము 
సావధాన్నులై “చారులు చనన నగును. 

లలిత కళాప్రవీణులుగ లాంఛనముల్ ధరియించి సర్వ వి 
ద్యలం గుశలత్యముక్ గలుగు నట్టివిమైన విధాల వేవ ఛా 
పలం బచరించి సీరములం జండమయూఖునిరీతి భూజనం 
బుల మదిలోని మర్శ్మముల పోకడ లెల్ల గహింతు “వేగరుల్.” 

తాపసభిక్షుకాది వివిధప్పణిధాన వినోదరూప స 
ల్లాపముఖాది లక్షణముల౯ జెలువొంది పచేంగితంబులక౯ా 
దాపజీకంపుభావముల నాచికొనంగం దలంత్రు? శ్నతుభూ 
మాపతి చారు లా క పటమితు”ల గుట్టు లెరుంగగావల౯ 

పతీ 



న వ్య సాహీ త్య ము 

| రొమాంటి సిజము 

(శ్రీ నండూరి వేంకట రామకృష్ణమాచార్యులు 

నవ్య యుగములో ఆంధ సరస్వతి సరికొ త్త రూపముల ధరించుచున్నది. సంప్ర చాయవిర్వు 
ముగా రోజున కొక వేవము వేయుచు, పూట కొక ఆభరణము మార్చుచు, విళ్ళంఖల విమ 
చేయుచున్నదని పోచీన సాహితీ తత్పరుల మనస్సునకు బాధ కలుగుచున్నని. పౌిిచీన “ఎన కావం 
మర్యాద ల పాటింపక పోవుట, ఛందోఒలంకారాది వ్యతిక మము చేయుట, ్రవిసవముయముల నుం 
ఘుంచుట మున్నగు నిందల నెన్నిటినో లక్షణ వేత్తలు నవ్యుల కారోపించుచున్నారు. నవ్యా ల్ 
లక్ష్య మేదియును లేక దారి తెన్నులు గానక పోరాని తోగవల బట్టి తిరుగాకుచున్నడా? వౌ, 
తిన్నని బాట ననుసరించియ పోవుచున్న దా? పోయెడిబాట యొట్టిది ? నేటికాలపు రచనల అంత 
స్పత్వేమును పరిశీలించి, వాని కేమైన సమానధర్శుము లున్నచో నిరూపించి ఆ రచనల కొతన్యా 
హీనిగను పేశేపకముగ నున్న శ కిని పరిశోధించు టవసరము. 

కావ్యము నిత్యనూత నము. సారస్వతప9పంచములో పాచీనకాలమున్క ఒకో విలక్షణమైన రూపము 

గల కావ్యసృష్టీ జరిగిన కొంతకాలమునకు మరికొన్ని పి ల్యేకలక్షణములతో అర్వాచీన కాన 
కల్పనములు' బయలుదేరుట సహజము, వాజ యమున, ఆదికావ్యపద్దతిని పురస్కరించుకొని 

ఆలంకారిక చ్చందో వ్యాకరణాది లక్ష్షణగంథములు "వెలునడును, ఆ లక్షణగంథములు పాొదిన 

సాహితీస్వరూప నిరాపణమునకు తోడ్పడి, దాని కొక వైలతుణ్య "మొనగూార్చును. అగి పాెచేన 

'కావ్యజాతికి “మార్లకవిత »” (Classical Poetry) అని వేరు. ఇంకను రచనలు సాగుచుంసటాకే 

సి జాతి సాహిత్యమున కివి లక్షణము లని నిమ్క-ర్థ్గగా చెప్పుటకు ఏలు తేని అర్వాచీన పవిచ్య వం 

“రొవమూంటిసిజొవుని స్థూలముగా వేరిడనచ్చును. కాని యూరపు వాజ శ్రయములలో కన్న 

పి) ల్యేకమైన పోకడలకు రొమాంటిసిజ మని వాడుచున్నారు. ఈ “రొమాంటిని ౩ "మను పదము 
నకు నిష్కర్షగా అర్గముచెప్పుట దుర్భటము అయినను, రొవూంటికు కవు అనర్కో వారి రచన 

లెట్టివో నిర్హయింపనగును. 
గ 

సారస్వత లోకమును కొలది కాలము క్రిందట జర్మన్, ఫాన్సు మొదలగు యూరప్తఖండ జ 

ములలో విగివిగా వ్యాపించిన రొమాంటికు ఉద్యమములోని పధానలతైణము అన్నియు ఆధు 

నాతనాంధివాజ్మయమునందు బహుళముగా వ్యక్తము లగుచున్నవి. ఆ యా డేశములలోని 

వెజు శ్రయచరితిమే వమన వొజ శ్రాయమున పునరావృ త్తే మగుచుశన్న ది. 

(25) ౧౯౩ 



శ్రీ అయ్యంకి వేంకటరమణయ్యగారి సన్మాన సంచీక 

నన్యయుగమున మానవసంసారమున అపూర్వమైన పరివర్తన గలిగినది. రైళ్లు, పొగయోడలు, 
విమానములు శేడియోాలుు, విద్యుచ్చ క్కి, 'దె నందినజీవనమును తారుమారు చేసినవి. భౌతిక 

స్ప ,సంచమున మానవుడు సంపాదించిన శక్తులు, వివిధశా స్త్ర పరిజ్ఞానమును, మానవుడు సర్వథా, 

“బు వోగామిి యను విశ్వాసము నంకురింప జేసినవి. ఈ పరివర్తనము, పాశ్చాత్య చెశములలో మన 

ఊోకమునకంెకు పూర్ణమే జరిగినది. పకృతిశా స్త్రవే తే యగు డార్విను మహాశయుడు పరిణామ 

సిద్దాంతేమును హాతిపాదించెను. ఫోంచిదేశీయుడ్కు సాంఘీక రాజకీయావే త్రయు నగు రూసో మనీషి. 
న్య క్రిస్యాతంత స్యమును పిబోధించెను. వ్యావహారిక ప్రపంచమున దై నందినజీవితములో గలిగిన 
మాపస్పనకును డార్విను రూసో ప్రభృతులు భానసపంచమున గలిగించిన పరినర్తనమునకును 

అనునుణముగ సారస్వత ప్రపంచమున రొమాంటికుత _త్వేము పఫపొడనూవీనది. ఈ ఉద్నువుము 

పిపిథమమున జర్మను "దెశములో విరివిగా వ్యాపించినది. కవులును తత్త నవే తృలును నైన 

"శ, సెల్తింగు అనువారలు ఈ మతపోో కలై, యీ తత్త్వమును మానవ జీవితములోని వివిధ 
సాఖలలోనికి. గొంపోవ కమ. సల్పీరి, 

వొమారటిని జము పోచిన కావ్య మర్యాదల నతికమించుట తోడను, ఛందో వ్యాకరణ వ్యతి 

"నుముత్" కీడను ఆరంభి-చెను. న్వేచ్చాపివృ త్తి నిర్భరమైన భావావేశము, సంఘముమోాద 
మగసచాటును పురికొల్పుట, అపరిమ్మృతమును అగమ్యమునై న ప్రకృతిని వర్ణి చుట్టు కులటలను, 

పళతులన్సు అపశాధులను కావ్యవస్తువులుగా గహించుట్క, వింత వింత పిణయ నృత్తములు 
ంచుట్క భిన్న రసములను మిశముచేయుట, రసాభాసము నుపాసించుట, కవిత్వము నాతా శయ 

ముగు ఉ శమపురువలో రచించుట్క ఈ రొమాంటికు కవితకు ముఖ్యలక్షుణములు, 

అవ్యతనాంధ) వితాపిపంచమునను రొమౌాంటికు శణికి జెందిన కవులు వెలసిరి. విశృంఖల 
విహారము చేయు నీ కవికమారుల స్వాతంత్ర్యపిపాస ఒక కా త్తరకమైన 'కావ్యక ల్చనద్యారా 
అభివ్య క్ష మయ్యెను. దేవులపల్లి కృష్ణ శా (స్ర్రీగారి కవిత్వము సంపూర్థ ముగా స్ సరణి చెందిన దని 
చెప్పవచ్చును. కవి నిర్భరమైన భావా వేశమునకు వశుడై “అ్యమ్ముగాని భావగీతములల్లుట 
తటక్ట్రించినది. అం చేదియో, అపూర్వర క్రి మధురిమ, స్ఫురించును. కేవలము శబ్బలాలిత్యమును, 
రచనామాధుర్యమున్సు కవు లుపానించుట సంభవించినది. ఈ కవిత్యమున భావపరిప్తుతి యెక్కుడుగా 
నుండుటచే కొథాకధథనమునకు పాధాన్యము లేదు. ఈ కనులు సీయభాన పరంపరను న్య కృము 
చేయుటవలన రచన లాశ్మాక్సోయమునై , ఉత్తమ పురుషలో నుండుట తటస్థించినది. భావో ద్వేగము 
నకు వళుల్లై. సంఘముమిోద తిరుగుబాటును పురికొల్పుచు, ఆక్నాశ)యముగా చెప్పిన కవిత్వ 
"మంతయో జర నువాజ యుమునందు గలదు. 

నేటి తెలుగు కవిత్యములో: 

“టబగమునిండ స్వేచ్చ్భాగానర్యురుల నింతు”” 
అనియు, 
౧౯౮ 
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“నన చే స్వేబ్యాకుమారుడ నేను గగన,పథవిహారవిహంగమజ తిని చేను 
మోహనవినలజలధరమూ రి నేను, (ప్రశయరుంధఘూ పభ ౦జనస్యామి "సను" 

అనియు గానవచ్చుచున్న ది. 
ఒకొ,_క్కొ-పుడు వదో భావపరంపరను న కము చేయదలచుకొన్న ME లుం 

వచ్చును. అ-త్యాశయమైన ఒక భావము వెల్పడింపవలనిన ను ఏ శాహాలమునో, చంపక మూలనో 
వాాయుట నవ్యులలొ కొందరికి సరిపడదు, గాయకుడు ME అలవోకగా కూానిరా౫ 
ములు తీయునట్లు లొ “కన త్తోముల దర్శించునప్తుకు కెవ్ భావాంఒరపిథైని గోచర చు తలు లను 

అపయత్నుముగా, గేయరూపమున, | 

“నేన ెత్తం విశ్వసృష్టి, అశు వొక్కటి ధారవోశానుళి 

“నేను సైతం పిపంచాగ్ని కి సమిధ నొక్కటి ఆహా తిచ్చాను” 
అని వాడుకొొనుచున్నా డు. 

ఇటు కవి భావావేశమునకు వశుడై తెప్పరిల్లుకో లేకపోవుట జూచి యూకషు ఖండిముల 

రొమూాంటికు కవిత్యమును భావన వజాడ్య మని రొమాంటికు వ్యధ (Romantic Agony) అని 

వేళాకోళము చేసిరి. మన చేశములోగూడ (శ్రీ పండిత ఉమాకాంత విద్నాశేఖగాలు" తమ జప 

"కాలపు కవిత్యము”లో దీనిని *దుర్ని వార కవితరగి'మనిరి. “పులుముడు, శ్చవాచ్యత, అయో 

మయం”” మున్నగు దోషములను పీరు నవ్యకవిత్యమున కారోపించిరి. 

ప్పతికవియు, మొదట తాను భావ బ్వెగమునకు వళు డగు ననుమాట సత్యము. కాని, వీమ్మట కవి 
ఆ భానమును సమాధిర్జితియందు తేన నశము చేసికొనవలెను, | 

“అనుభవించిన భావో బ్యేగయున అనుస్తరణపూర్య కము గా వానినే కవిత్వ మని మహాను 

ఇభావుడు వగ్గు రాన రు రు కవి ప్యవచించెను. 

(Emotion, recollected in tranquillity is poetry —Wordsworth) 

భవనాల "ల్యమున నకు వకుల, 'తెప్పరిల్లుకో లేక పోయి ఉన్నత్తులై న వా వ్వ్బాల్యా కనులు కైెం వ్యవ; 

గలరు 

వాస్తవ లో కాతిక్యమణము రొమాంటికుకవుల భఛావశబలతకు ప్రధాన లక్షణము (Escar:s: 

tendency) . ఈ పృపంచము? సంబంధము "లేక వాయుమండలవనపు నిర్వ చు ణా కలిత జనారును 

గురించి వీరు సృష్నములను గాంతుచుందును. ఒసవరాజు అప్పారావుగారి “ానముత్. వాన 

శేటికి లోలాక్రీ. వలను "గేయ ముదాహరకింస డగినది...... పృృతికూల పరివేషస్టనమున జికా 

జీవివలత నిరంతరము ఉచేంగమున పిజ్యరిబ్లుచుండి, రళ్వము, సామంజన్యము, 'వొంతియు వెన 

ఊమ్మలత ప్రి కవిత్యమందలి విశిష్టత. ఉదాహరణముగా (శ్ర్రరంగం శీనివాసరావుగారి 
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(శ్రీ అయ్యంకి వేంకటరమణయ్యగారి సన్యాన నంచిక 

“మరో ప్రపంచం వరో పపంచం, వురో ప్రపంచం వీలి-చింది 

x న న 

దారిపొడుగునా గుండే నెత్తురులు, తర్చణచేస్తూ పదండి ముందుకు 

శ * * 

ఎముకలు కుళ్ళిన వయస్సు మళ్ళిన, సోమురులారా చావండీ 

కనపడడా మరో పిపంచప్పు కణకణలాడే తేతాగ్నీ 

x ¥ న్ 

ద య్య్యాలట్లూ తాచులవలెనూ, ధనంజయునిలాగ సాగండీతో 

వాస్తనలోకమును విడిచి ఎక్కడకో ఎగిరిపోవ సంకల్పించి శూన్య ప్రదేశములో రెక్కల 
నాడించుచు పరిభ మించు, తిరుగుబాటుపవ్భ త్తి రొమాంటికు కవుల మనోగోేళము నావరించి 

యుండు నని ఒక ఆంగాయ విమర్శకుడు వాక్రుచ్చెను. : 

(It is a centrifugal flight from reality, a beating of revolutionary wings in the nebu- 
lous void in vain.) 

భావశఒబలత ఉ తమకవితకు ముఖ్యలక్షుణము, కాని, ఆ ఊవ ఎలతేకు కవి వశుడుగాక, కవియే 
దానిని వశము చేసికొనుట ఉ _ృమకళాసంపదాయము. రాజశేఖరుడు “కావ్యమామాంసిలో 
కాన్గహేతు నస పితిభను భానయితి) యనియు కారయితి) యనియు విభజించినాడు. 

పకృతి యందలి సౌందర్యమును కవి వ శక్రిచే దర్శించుచున్నాడో ఆ శక్రియే భావయితి) తాను 
దర్శించిన సౌందర్యమును ప్రదర్శించు శక్తియే 'కారయిత్యి. భావయితి, కారయితి) ఈ కెండు 
శ క్కలును ఒకేసారి అవ్యవహితముగా జరుగవు. కవి భావించుచుండగే ప్పదర్భింపజాలడుగదా ! 
అనగా కవి దర్శనము భావయితో క్రి కారయిత్రికి మధ్య “సమాధి” గతమై యుండును ఈ సమాధి 
స్టీతిలో భావన జారిపోకుండ, పునసృష్టి జరు పర్యంతము కవి కాపాడుకొనవలెను 

దర్శించిన వెంటనే ప్రదర్శనము క్యాచిత్క_ముగ జరుగును, కాని ఆ క్షణములో పొంగును 
పట్ట లేక కవి నోటివెంట నెండుమాటలు వెలువడినను అవి సమగ్యమైన కావ్యసృష్టీ కానేరదు. 
భావనాగవ్యుమైన వస్తుదర్శనము సుస్సన్గముగా లేనపుడు కవికి భావనాబలము తక్కువ యనిగాని 
లేక వ్య్యకరణ సామర్థ్యము లేదనికాన్సి అనరాదు. సమాధి బలవ త్తరముగా లేకపోవుటయే దీనికి 
ఒలవత్తరమైన కారణము గావచ్చును. రాజశేఖరుని భావమునే ఒక ఆర్యవిమర్శకుడు “క్లెను 
బెల్” వెల్ల డించినాడు. 

“ Between the moment of perspective and the finished work of art there is a room for 
many aslip. Feeble or defective emotion is at best only one explanation of unsatis— 
factory form. But you cannot be sure, because the forms are bad, ithe state of the 
mind of the artist is also wrong. Right forms imply right feelings, but wrong -forms 

OF 



నవ్యసాహిత్యము 

do not necessarily imply wrong feelings. The latter may be due to lack of concen- 
trating his energies." 

కావున కవి డర్శనము, సమాధిబద్దమెనప్పుడే ఉత 
రుయా న pee గి 

చేకుడు. ఈ అరమునే పిధానముగా గ్రహించి ప్రొచీనాలంకారికులు క 
నుటయిగాక “నాన్ఫపి, కురుతే కావ్యంి అని 

రకు ఈ సవూధి కొరవడినది. పిరికి భావసవ్ఫూ 

ణ్ అస ల మకోశాసిద్ది గలుగును. ఉత్తమకవి నిగ్భృహాకా 

గలదు. 

త్త 
ర 

వి 

ప్పవచించిరి, కాని నవ్యకావ్యక కలలో సెక్కు 

గె 
థి 

భావమును చెప్పుటకు వలయు శ ములును కొల లుగా గనుపించును; అనగా పికి ఛభావయిక, 

దర్శించు శ క్షైయు, కారయితి” ప్రదర్శించు శ క్రియును గలవు. కాని, ఇవి సమాధి ఒజ్జము నాన వోవు 

టవే ఏఏెదె సాకల్యమైన ప్రతిభ గాదు. "కావున ప్ర్రి కావ్యకల్పనములలో ఉ_గ్తమశిల్పసిస్టియు 

కొరవడినది. 

“కపి నిగృమీా తా వేళశుడు కానక్కరలేదు. కవితా వేశము ప్రవాహానై జముగ, ఉప్పొంగి, పొరలి, 

పివహించును. చై చిగురింపవా | కోకిల గీతము లాలవీంపదా + ఆను వాదమును గలదు. కవి 

తన కొరకే "కావ్యమును సృృజించును. వేరు ప్రయోజనము నఖిలషింపడు' * అని చెప్పుట కాని, ఈ 

వాదము నేల విడిచిన సాము. 

పిపంచసారస్వతేములోని ఉ_గ్వమకవ్ర లందరును మై సూత్రము నంగీకెరింపరు. 'ఆంయధావని మోద 

మును బొందుటకును ధర్నాదై వేసీ తిని స్ట సించుటకును తిక్కన భారతరచనకు పూనుకొ నెను. 

మిఖ్లను కపీం(దుడు పతితుడై న మానవుని పావనుని చేయుటయే తన కావ్యాదర్శ మని చాకెను. 

ఉ గవుకానంక రలుగా విశంవిఖ్యాతిని గాంచిన శిల్పులు తేమ కావ్యమును విశశెయము నఖిల 
లాం ఫ్రీ ఆలి [| ఫీ ఫీ _ అ ) న 

వంచియే (సిరి, భంగ్యంతరమున చెప్పనలసి నచ్చుచో, కశక్రొరకై (వాసి విశ్నవిఖ్యాత్ని గాంచిన 

(పొచీనకా న్యకర్త 'లెవ్వరును లేరు. ఇది అపవాదము లేని సిగర్దాంతము. నిజమునకు కెవి ఒక అపా 

కొతమూ రి - జగచకమును తొటుపాటు లేకండ నడచునట్టు చూచుట కవికి భరము. ఆ ని కృ 
ల -o DE (8 నగ డం pe 

ధర్మమును కవి నిర్వహింపని-చో, తాను పంచుకొన్న "దై వాంశమును వనామువన్ ననా షపనససనుం 
తపి క; 

a 

"కావున కవులమై, విశ్వకల్యాణమున క్రై , తమ కవితాశ క్రిని వినియోా”.౧పనలసిన చాధ్వత ఇలను. 

ఈ అగరముననే ఆంగసూ కి కవులను అజ్షాతవిశ్వశాసనక లుగా 5న: (Poets are the 
౧౧ జా 

క్ష | 

unrecognised legislators of the world.) కావున కవులు కావ్యములను కవల కశారాధనతై 

రచించుట్క తమమె గల పవితభర్శమును, బాధ్యతను విస రించుటయే యగును. కేవులు ఆత 

విస్నృతిని జెందుట అవివేకము. 

రసములను సంకరము చేసి శృంగారమును వీఛత్పమును సౌందర్యమును జుగుప్పను కలగాప్తులగముగ 
0 

పఠించుట రొమాంటికు కవుల ఆచారము. యూరపు దేశములలో ఈ కవులు మెసోానా 

త్ 

అలై అధ న 

సౌందర్యమును (Medusian Beauty) వర్టించుటయం దాస క్కి జూపిరి ఆమె దేహము అయో 

0౯? 



అయ్యంకి వేంకట రమణయ్యగారి సన్మాన సంచిక (ఈ 

లలో తో నా a శీ ఇ శ “శ ఇట ' 

వాయము. ఆమె అవివేకి కాదు, “నాగవేణి. సుం 6చరమై న ఆనె ముఖమును జూచిన ము రుడు 

Cal an a a నీ ర ళు 

నకణము “లానాషము చాలును, అః సుంద రవిగ) పామును ఆ కనులు హూ పీయన సువుగా 
REY 

గ హాం. "మూాంట్కాకి వులు సాం ర్యమునకు నె చిత” నము నాపాడించి' తేద్దర్శన మున 

వై అమ్బతాయ కచిత్తూలై, ఆత్నవిస్థ తిని చెందుదురు. 

మృత్యు గ్ ప్రవాహ గంభీరమైన, విధి నిదురపోవు వే రు ను జీవితములో న 

అనియు, 

మరణ దేవకేవొ; సుభామవుధుర' విధుర, జీవశాంణివా, సమైక జీవకళవొ 

వ్లయ సౌందర్య ధాకొవ్యా; విశ్వగాన, మోహినివొ యిహదుఖత మోానియతివా. 

చట తెలుగు కని త్యమున సాననగును, 

కొమాంకజ్క కవులు పతితపావనులు, కులటలన్సు పకితులన్కు అపరాధులను కథావ స్తువులుగా నీక 

కించి నారియెడ సానుభూతిని జూపుట రొవూంటిక ఆజారము. ఇది నేటి రచనలలో విరివిగా 

గాన్సించుచున్న ద్. నేటికాలపు కథానికలలో ధర భ3శమును గొప్పచసి వర్ణ స్యవ స్తువుగా 

గగహించుచున్నా ము కప్పుడు నెలకొనియున్న వసు స్తుధర్మమును భిన్నముగా 3 పిదర్శించుట నవినుల 

ఆశయముగా గనబడుచున్నది.. రసాభాసమును. అంగరసముగా . వర్మించుటకు మతము మన 

పాిచీనాలంకారికోలు సమ్ముతింతుకు. కాని చెడు రసాఫాసమే అంగ నరస ముగా, కావ్యములలోను 

కథానికలలోను కోనికోమామల కపాచేయ మగుచున్నడి. 

(Love oi wild Nature) అమానువుమును అపరిమ్మృాతమును నైన ప్రకృతిని వ లి ౦చుటకు యూరపు 

వాసులకు మా దర్శకుడో నవామ రూసో. దుర్ల్వమములును గహానములునై న అరణ్గములను 

కించుట, సందర్భళ్యు గలిగి మితముగా నున్న కావ్యశోభకు సహాయకారియే యగును, భారతీయ 

కకక ఇవ్వ ననలు 'చెరపరిచితములు. పిశాంతనిర్శలమునై, స్నో శ్యామలమునై , సరిద్ద_ర్త 

"కాంళెర మకొమ్మునె నె, నరం(్ధునిపనిచులిషమునై న శ్యామలతరులప్షీ; ఆదికావ్యమైన , రామా 

యణ కాలమునుండియు భారః కీయ నాజి శ్రాయసంపా /చాయముగా గతానునగతికముగొ కావ్వముల 

నలంకరించుచున్న ది. 

అధునాతన కల్పనములలో అధునాతన కల్పన, అతివా _స్పవికరచన (5627681500), మహాసం[గావు 

సమయములలో సంక్షోభకాలమునో యూరపులో ఈ రచన లుద్భవి క్లీనవి. ఇవ రొమాంటిక్ 

ఉద్న్గమములో నొక శాఖగా పరిగణింపఒడినమి * “వ్యక్త కం చేసుకుందామని చైతన్యస్రవంతి న్ద్రై 

వ్య కం కంటఒడకండాొ వ్యక్తాన్వ క్తి కెంతో తలదాచుకొ ౦టూాన్న తలప్పులు ెవ్పేందుశే ఇందులో 

చేసే వియత్నంి. అని ఒక అతివా స్తవరచనను పృస్మావించుచు శ్రీరంగం నారాయణబాబు 

గాం చెపప నామాన్నవన వం నావ స్తువులను ఒకయెడ వెరప్పుగొలుపు ఛీతావహదృశ్యములుగను, వురొక 
యెడ జాలి సలి ంచు జున్ జుసప్పాకరమెన విషయములుగా. వర్తి నించి అవ్య క్షన్ కనితిలోని తలపులకు రూప 



నవ్యసాహిత్య ము 

కల్పన చేయుట పరి ఆశయము. వాసనారూపమున ప్రాణీక“టియందు ని చాణముుకైాయున్న 
నిగాథ భావములు ఏవంవిధరచనలందు మంత. తాము ఆవిహ్మతము లగును. ఈ రచనలలో 

నిర్మాణవిధా నముగాని వస్త ఫక్యముగాని యుండదు, హాతుళ్యు లెని స్వప్నములన్కు అవ్య క్షముగా 
వునోప్థిని పొడసూపు తలపులను చితి చుట ఏ3 వని. ఆత కషనంచనయు జడ ద్యంచనయు 

లేకుండ, దైర్యము ఆన్న దాని నున్న క్ట “తెలుపుటకు అత్నన్య క కప చణమునకు ధ్ వ 

రచనయు పరవుసాధస మనియు పివాదము కాని, కట్టు వారి మనః 

థరత్యము కాకపోవచ్చు ననియు. సిగ్గువూలినతనము కావచ్చునని కొందరి అఫిపయను. 
న్యక్రావ్య క సోములై న తలపులు కృతిక ర్హ కక సెలినీ తెలియని వగుటో నొరులకు తెలుపుట కాతనికి 

సాధ్యము “౩ కాదని ని వీరి పూర్వ పత్సము, అతివా స్తన కులు Mlk: మున హాస్యాస్పద ము అగు అతి 

వరః నలకు వాల్చడీ రని వె శ్వా క్యవిమర్శకులే ద దూవమించి 

The sur-realists indulged in romantic and ridiculous extravagance—Encyclo-Britain. 

ఇట్టి రచనలు క్షుద్రము లనియు, హాస్యాస్పదము లనియు, కాన్యనామా తే వేనిననియు కొందరు 
నిరసించిరి. *' శాలువా కప్పుకొని నా ద్గర క చచ్చిం దో రివాల్వర్ అశ ని అసంగత మనోభావ 

ములు చదువరులకు దురవగాహ నుగుచున్న వి. చూడ నికి రచనలు సంక్ష్రోభసమయములందును 
యుగసంభికాలములలోను పుట్టచుండును, కాని మఖలోప్పుట్టి పుబ్బలో అ _స్థృమించును. ఒకి జాతి 

సారస్వతశ క్తి శ్రీణించి నిరిబ్రమెనపుడు సెట్టు వి విహ్యలరావములే ఈ అవ్య క్తి కైక వితాఫాసము లని ఒక 

సాహిత్య వేత్త ర్త పలీశనుం 

ఈ అలినా సవికరచన,  “రొమూంటికు ఉద్యనుమురయొక దువ్ఫలవిపరిణాముము” అని చెప్పక 

తప్పదు. (పాచీన నకావ్యమర్యా ఎద లయెడ నె. ముఖ్యమును (వో త్పహించ్చి పకితుల యెడలను అప రాధుల 

యెడలను సానుభూతి చూపి ధర్శభో రంళమును గొప్పజెసి, నమ్మునియవ స్తువుగా నెహించినంత 

మాత్ఫమున, నవ్వులు .నవధర్థమానమును పితిపాదెంచి రనుకొనుట పొరపాటు. వీరి తరువాతి 

కనులు అనుసకింపదగిన రాచబాట వేయవపీనిన బాధ్యత పీకసె గలదు. రొమాంటీకు. కవుల 

భఛావనాలాల్యము, వాచ్యత, అస్పష్టత, మున్నగు వానిని పాళ్ళాత్య వవునృహాలును ఖండించిరి, 

పాశ్చాత్య దేశములలో సారస స్వతేళోకమున న్ ఉద్యమము తవృతేర ముగ సాగినమ్కి పశ్చిమ 

“దేశములలో, రొవూంటికుశవుల ప్రణయవృత్తోములు వింత వింత పరిణావుమును దాప్పీనవి 

చరితిమునను విమర్శమునను మానవుడు గుణపాఠములను నేక్చుకొనకపోయిన అతని యుక్తా 

యు క్షవిచక్షణాజ్ఞానము నృథ యగును. పాళ్చాత్యకవులలో క కాద ద్ర లోలత్య్వమునకు లోబడి 

ఉన్నత్తులై న నారలును గలరు. కావున, ఆ పినృక్టులు సయినెముు మన కోవుల మసన 

నావరింపనిక్కర కదు, ఆంభఛావని చేయు చయలు టేరుచున్న, నవసవకివులు ఈ భావో ర్త 

ప్రవాహ వామున ఒడి కుక్ నిపోక ఆత శ్రనియంత లై, 5 నొవూంటిసిజములోని దొసగులను పరివా రించి, 
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శ్రీ అయ్యంకి వేంకటరమణ య్యగారి సన్మాన సంచిక 

ఒక నవధర్శమార్లమును ప్కతివ్యించి, ఆంధ్ర సాహితీదీవికను, విశ్వ సారస్వ'తాంఒరపఏధిని త్షణక్షుణ 

హావక్షమాన కాంతిసంపదలతో వెలుగొందునటు చేయుదుయాాక, 
(౧౧ 

“రావమూంటికు ఉద్యమము యథార్థముగా తేలుప్పన దేమనిన, మనస్సు యొక్కయ్య, తక్కిన 
యింద్సియముల యొక్కయు, స్వ భావగతులలోను, పృకృతినిద్దపదార్థములలో ను సౌందర్యమును 
వై_లక్షణ్యమును గోచరింపజేసి, భావనావి నృకతిని పొందింపగల ప్రబోధము తప్ప, మశేమియును 
లేదు” అని ఒక సాహితీవేత్త పలికెను, 

"What is really meant by all phrases and by the name romantic movement is, simply 

re-awakening to a sense of bsauty and strangeness in natural things and in all 

impulses of mind and senses." 

రొమాంటికు కొవిేలోగూడ, ఉ శ్రమ మధ్యమ, అధమ శ)ణులకో జెంగిన రచన లుం:సట సహజమే 

కదా? ఉ క్లమ రచనలనే గోహించిన, సారస్వతమునకు ఈ తే_క (ము వాహోేపశార మొసరించిన 
దనియే చెప్పవచ్చును. 

రొమాంటికుత త్త సము మానవజీవితములోని వివిధాంగణములందమను గొప్ప పరివరనము గలుగ 
జేసి మాన వాభ్యుదయమునకు తోడుపడినది. అంతియేకాని, కొంతమంది వివుర్శకు లని నటుల 
ఈ తత్యము దోవభూయిష్టమును, "కేవల భావజాడ్యమును గాదు. యథార్థముగా విచారించిన, 
పికృతిశా న్ర్రములోని పకిణామవాదము సంఘుజీవితములో పురోభివృై గాంచవలయు ననెజి 
గాషాసంకల్పము, సారస్వతములో కవితాళిల్పములు మానవజీవితమునకు అలంకారపో్రయములే 
గాక, మానవప్వికృతిలో అంతర్జ నమైయున్న ఆధ్యాత్మికళ కృ లని పితిపాదించినదియు సీ యుద్య 
మయమే. అద్యతనులలో వాలవమంది విజ్ఞులు మాగర్షరచనలకును రొమాంటికురచనలకును పోరాని 
విభేదము లేదనియు మొదటిది సిద్ధమనియు, శండవది సాధ్యమనియు, ఇట్టి పరిణామ వికాసము 
పృవంచమున సదా సాగుచునే యుండు ననియు అది విశ్వలీలారహస్య మనియు తేలంచుచున్నా రు. 
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శ్రీ సెనమకూరు వేంకట నుబ్బరాయకళ ర్మ 

య త్పూర్యజాతీరవిహారళోలం 

గోగోప బృదన్దైః పరివార్యమాణం 

వంశీనినాదై రుపలక్ష్యుమాణం 

తత్ సామి కార్యం _స్తనయిత్ను వర్ణ ౦. 

స్తో 3 ౫ 

శ్రీ గో పాలకిశోరవంశవిసరజ్జేగీేయమానామృత 
(పాగారాధితమాధురీ ఏవశ తారంగత్థు రాఘట్టనక 

ఏ౫ంజేయుచు ధారిణి౯ (బ్రగమనో ద్వెగంబుం జూవీంచు (ప 

ఖ్యాగోవ్యూహమునందు నైచికి వనేణ్యంబై విరాజుల్లెడి౯. 

అమృతకలశ సహోద్భువప్రా్తి నిర్ణ 

రాంగనాసోదరీజానుపా_ప్టిం దనరు 

ధేనుమాణిక్యమునకు నాభేయమైన 

బాలు గల్లీన మాయి యా సౌరభేయి. 

ఇ్రహపరసుఖోదయమ్ముల 'నెలమిం గూర్చు 

మృదులపదములు గంఫీథవృ_త్తములును 

గల్లి సల్ల క్షుణాన్నితే కవితవోలెం 

'జెలంగుచుండును నై చికి విరులక లీమి, 

వీనోధస్స గ్రందిపయో 

నానాజనతామనోనునందనియొ గో 

మానిని సతతంబును దా 

దోణదుఘాధవశకీ ర్రితుందిల యగుట, 

౨౦౧ (26) 



శ్రీ అయ్యంకి వేంకట రమణయ్యగారి సన్నాన నంచిక్ 

వాల్క_తంతువునక౯ా గట్టువడినరీతి 

దామబడ్ధయై శ్రరముల్ తవిలి యిచ్చు 

నిద్ధ మృదుల సందానసంబద్ద యగుట 

విమలధ ర్ళానుసరణపివృ త్తీపొంకొ, 

ఎవ్యాని పాపపుంజం 

బవ్యాని దహించు ననెడి న్యాయమును దా 

నెవ్విధి సమనుగమింపదు 

చివ్వకుం దలపడినవాని. జెండియి తీరు౯ 

x త్త స్త 

చే లాస కాంచనగంగ భూమిధర 

వృంగాగ సునిశిత శృంగములును 

తపనళిరోవుణీ ధగాధగాయితమూర్థ 

వింధ్యభూధరక కుద్వి స్త్య్రతయును 

స్వర్ణ దీ సింధు కృష్ణా గౌతమినదీ 

కవులసుధాదివ్యగ వ్యములును 

వై దిశకాపనివదవాజ యస్ఫష్టిని 

దానమహాోయశ_స్తనువు( గల్ల 

౦దవ మహవు దీయ మహామతీయ 

ప్పవన్నే త)యుగ్మయె పొలుపు మివులు 

నె చికీపాదములకుం బిణామ మిడుట 

పూర్వభ వసంచితం బగు పుణ్య రేఖ, 
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శ్రీకురుగ౦టి సీతారామయ్య 

I 

పూర్వరంగము 

అంధిజాతి గుణశీలకథనమునకు పూర్వము వారి పాిచీన సన్ని వేశములను కొన్నిటిని మనవి చేయ. 
వలసియున్నది. ఐత శేయబావాణమే యాంధుల పాచీనత్యమునకు _ పిమాణము.* ప్రి 
పూర్వులు విశ్వామితిపుతు9లు, కాని కారణాంతరముచే తండిఏచేత శప్తులు. తండోయాజ్ఞ్ఞ 

నుల్లంఘించినహారు. విశ్యామితు) డార్యు డనియు తత్పుతులుకూడ నార్యుల కానలయు ననియు. 
వేర చెప్ప ననావశ్యకము. ఈ మైత రేయబాాహ్నృణవచనమువలననే ఏరి యార్యత్వము స్థిర మగు 
చున్నది. కాని శాపానంతరము వీరికి దస్యుత్వము తటస్థించి యితేరదన్యుజాతులతో సాహచర్యము 
కలిగినది. ఐతశేయబాొహ్మణమున నాంధులతో. బేర్కొనబడిన దన్యుజాతు లన్నియు మొదట 
నార్యులే [4 మనను దస్వు లనినందున మన మెట్టి యభిమానమును పొంద నవసరము లేదు. అనేక 

దస్యుజాతు లార్యమతములో వేర్చుకొనబడిరి. అశ్రు యాంధుులుకూడ దస్యుత్యము విడి తరువాత 

వచ్చిన యార్యులలో కలసి, బాతుర్వర్జ్యవ్యవస్థాదికమును గ్రహించి, కోల్చోయిన యార్యత్వము 
నొందిరి. ఆప _స్హంబబోథాయనులు వారి యార్యత్యమును గట్టిపరచిరి. వారికి నమస్క్యృతులు. 

కొొంద రిటీవల నాంధు) లార్యులుకాక' దాివిడజాతి యనుట పరిపాటి యైపోయినది. కాల్టెల్ 

గారి భాషాసిద్ధాంతేములో. డాతిసిద్ధాంతముకూడ ' తల మెత్తినది. కొంద రిట్టనుటచే తెలియని 

ఇ కకం... పూ. 8140 సంవత్సరమునకు 'పూర్వమునుండియు భరతఖండమున .నాంభ్ర చేశ మొక పృ ల్యేకరాజ్యముగ నుండె 

ననియు, ఆంధు) లొక పు త్యేక "తెగ, పరిపాలకపు తెగ వారుగ నుండి పృఖ్యాతి వడసిరనియయు స్పృష్టముగ చెప్ప 

నొప్పుచున్న ది.” (ఆర్మధ్ర మహాస్తామాజ్యము, £81) | 

శ్రీ నడింపల్లి జగ న్నా ధరావుగారు, భె రక యుద్ధము, క్రిం, ప్రా 8189 న జరి గెనని వాదించుచున్నారు, 

4 త్ర ఏతేంథాః పండా) శృ్ళబరాః.ప్రుశిందా మూత్తివా ఇ త్యాద్యుద ౦తా భవంతి” ఆర్యు లనార్యుల ను దస్యులని 

పిలిచిరి. శపార్యులం చాల కాల మీ దేశమున నున్న జెనుక, తరువాత వచ్చిన యార్యులం వారిని దస్యులని పిలిచిరి. 

“The descendants of these (outcasted) sons of Visvamitra formed the greater bulk of the Dasyus 

and were variously known as Andhras, etc.” . 

(Charmichael Lectures, D. R. Bhandarkar) 

౨౦౩ 
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వారు దానినే గిహించుచున్నారు.* ఐతశేయబాహ్మాణవాక్య మట్టి వాదమునకు సంపూర్ణ 
ముగ సమాధాన మొసగుచున్నది, కాని విస్యామిత శ ప్తార్యులగు నాంధు) లీచ్చటికి వచ్చుసరి 

కిక్కడ నిర్మానువ్యమని మన మునుటకు వీలులేదు. కాని పీరు ఆదిమనినాసులకంశు చెక్కు_న 

నాగరకత కలిగియుండుటచే ఏరి పోొద్చుల మెక్కువ యయ్యాను. కమముగా దశమునకుకూడ 

రిసేరే వచ్చెను. _అప్పటినుండియే యాంధి/దేశమనియు పారు మాటలాడుభావ యాంధి 
మనియు నామములు కలిగెను. వారును నిచ్చటి యనార్యని వాసులును కలసిపోవుట తటస్థించెను, 

కంమముగా దశక్షిణచేశముననున్న దావిడులయొక్కయు. నాగులయొక్క-యు సంపర్కము వీరికి 
కలిగను. ఈ జాతు లన్నియు కలసి పిస్తుతాంధు) లయి యున్నారు. ద శీణ దేశాంధు9ల 

సంపర్కము గలీగినపుడు ఆర్యాంధుులు మాటలాడు పా్రకృతమునకును, ననార్యులపై ఇాచికిని 

దావిడుల చాినిడమునకును సంబంధము కలిగి పరస్పరపోంద్చలము కలిగాను. నాగరకులభామ్ 
పోకృతముగ నుండెను. సామాన్యప ర్వి లొకవిధమైన ేశభాషను వాడుకచేయుచుండిరి. స్నష్త 

శతియు, బృహత్కథయు నీ వాదమును స్థిరీకరించుచున్న వి. రాజగు హోలునిభావ పా)కృత మగుటచే 
నాయన స ప్పశతిని పొికృత భామలో రచియించెను. గుణాఢ్యుడు తన (గ్రంథము (పజానామాన్య 

మున కుటేశించుటచే పె శాచిభాషలో వా)సెను. క్రమముగా నీ పైశాచియు వైయాకర 

ణులబే నాక (పాకృతముగా (గహింపబడినది. వుందట సనెట్లున్నను సీ పె శాచము శాతవాహన 

కాలమున సాత్షరభావై (గ్రంథరచన చేయుటకు సమర్థమైయుంజెను. మన కు జూత్యభిమానము 

మిక్కు_టమై, హైందవస స్వ రాజ్యము కావలయు నను నీ కాలమున సెడ్ ఇండియన్హ నియు (Red Indians) 

ఇండియక యింకు (Indian Ink) అను పదములు లజ్ఞాకరములు కానప్పుడు మై శాచి యనుపద 
మ ట్లగుననుట సమంజసము కాదు. 

మనము కొన్నిజాతులు కలసినవార మన్నందున మనము సంకరుల మని సిగ్గపడ నవసరములేదు. 
ఇప్పుడు (ప్రపంచమున దాదాపు అన్నిజాతులును సంకరములుగనే యున్నవి, హిందూ దేశములో 
సంకరముకాని జాతి లేదని చారితకులు "జెల్పుచుస్నారు. రిస్తీ (Risely) దావిడర క కముగాని యార్య 

ర_క్రముగాని లేనిజాతి హిందూ బేశమున లేదని సోపప త్రికముగా నిరాపించినాడు ౪ కావున 

భాషాసాంక ర్యముగాని జాతీసాంక ర్వముగాని మన యిప్పటి 3 పార్థక్యమునకు (పతిబంథకములు కావు. 

ఈ యాంధ్ర) లీ దేశమున కే మార్లమున వచ్చిరి అను (ప్రశ్నము మనకు చాల నవసరమైయున్నది. 
విటి. (శీ _ఆనివాసయ్యంగారు మొదలగు పరిశోధకులు పూర్వపుట-ం(ధ్రులకును, నిప్పటి తెలుగు 

* “The earliest rulers of the Deccan known to history were the Ahdhbras, 8 Dravidian people, HOW 

represented by the large population speaking the Telugu Language and occupying the Deltas of 

the Godavari and Kristna rivers” — (Some aspects of Hyderabad) 
ఇట్లు చాలమంది వా్రసీయున్నారు, 

§ “Neither the Dravidian nor the Aryan blood is confined to any Caste.” 
—(Hindu 5-1-1941) 
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పాచీనాంధులు = వారీ పరిశమలు - గుణశీలములు 

లకును నెట్టి సంబంధమును లేదనియు, మరియు సీ యాంధులు పశ్చిమమునుండి తూర్పునకు వ్యాపించి 

రనియు చెప్పుచున్నారు. ఈ వాదములను సాంతముగా విమర్శించుట కిచ్చట తావు చాలదు. 

కాని రెండుమూడుసంగతులను మనవిచేతును. మొదటి (ప్రశ్నమునకు కి) సోమేఖరశర్మగారు 
కొంత సమాధానము. చెప్పియున్నారు.  నన్నయభట్టుకాలమునకు చాలపూర్వమే యాంధి 
'తెలుగుశబ్బములు సమానార్థకములై నవి. నన్నయ తన వ్యాకరణమున కాంధుశజ్ఞచింతామణి 
యని పెరిడెను ఈ వాద మిప్పుడు సమసిపోయినక్షు భావింపవలయును. చారిత్రకు లందరును 

పూర్వాంధులే యిప్పటి తెలుగువారని నిర్ణ యించినట్లు (గ్రహింపనగును. 

ఇక్ వారు వచ్చిన మార్లమును గూర్చి ముచ్చటింతును. రాముడు దశ్నీణాపథము వచ్చిన మార్ల 

మును కొంచెము పరిశీలించినప్పుడు “పంచవటి” యొక్క (ప్రశంస కలుగుచున్నది. మహాశాష్ట్ర్రలు 
పంచవటి నాసికాత్రంబకమువద్ద నున్నదని కొన్ని కారణముల నిచ్చుచున్నారు. మొదట నీవాదము 
చేసిన వాడు ,భండార్క_రు. కాని యాయన చెప్పినకారణజాతము నంతేను ఖండించి (శ్రీ కొమ 

జ్ఞాజు లమ్మణరావుగారును, “చరితచతురానని (శ్రీ చిలుకూరి పీరభదిరావుగారును పంచవటి 

గోదావరీతీరమే యనియు దండకారణ్య మాంధి దేశభాగ మనియు నిరూపించి యున్నారు. వారు 
చెప్పిన కారణము తేగాక నేనొక యుపప త్తిని మనవిచేయుచున్నా ను. ఒక్కమా నైతశేయణాహ్మాణ. 

భాగమును గమనింపుడు. అం దీజాతు లెట్లు వ్యాపించినది చెప్పబడియున్నది. అందలి జాతుల వరుస 
నకు బాల యవసరము. _ వేదార్థనిర్థయము చేయుటలో శ్రుత్యాదు లగు కొన్ని సూతిములు 

చాల ముఖ్యములు. వానిలో *న్తాన ” మొకటి. గృనమనగా నొక వాక్యమునం దుండు పదము లున్న 

సలము. ఐత ఇయ బాహణ వాక్యము నందలి పదముల _ జ్ఞానములనుబట్టి యా యా జాతు 

లే వరుసను వ్యావించెనో తెలియగలదు. “ఆంధుిలు, పుండులు, శబరులుు పుళిందులు మూతి 

"బాలు --ఇది వరుస. పంచవటీనిర్ణయము వారి మార్గమును స్పష్టపరచినది. అనగా వారు వింధ్య 

4 | పా-ఏీనశాననముల నాంధు లాంభులుగ నే పరిగ ణింపబడిరి. పురాణములలో నాంధు లనియీ యున్నది. 5, 6 శతా 

బ్రమునకు పూర్వపు _పాక్ళత శాసనములలోను |గంభములలోను నాంధు9లు అంధులనియు నంధకు లనియు న్యవహరింప 

బడుచున్నారు.. ((_పాకృతమున నార్మధశబ్ద (మంధిమగును.) అంధకు లని యాంధ్రదేశములోని చౌద్దులు పిలువబడు 

చున్నారు. శాసనములలో 10-వ శతాబ్దములోపల  తెనుగుపదము కానరాదు, అప్పటికే యాంధ్ర తెలుగు శబ్దములు 

సమా గార్భ కము-లెనవి, —(ఆం| భష త్రిక వృష ఉ-గాదిసంచికం) 

“Tt follows that Andhra and Telugu denoted the same territorial unit from the earliest time 

though there does not seem any etymological connection between the two words’ 
—(Budhistic remains in Andhra Desa.) 

* “The term Deccan, a convenient and familiar corruption of the Sanskrit word (Dakshina) mean” 

ing the south, may be, and sometimes is extended so as to cover the whole of India south of the 

Narrnada; but is actually understood as designating a more limited territory-the whole region occu- 

pied by Telugu speaking population as well as the Maharashtra.”’—(V. A. Smith, 439) 

1 అంధుల చరిత్రము . 2 (ప్రకరణము, హిందూమహాయుగము (1910) పే. 21, 22; ఆంభపత్సిక 16-8-41. 
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శీ) అయ్యంకి 'వేంకటరమణయ్యగారి సన్మాన సంచిక 

పర్వతమును చుట్టి వచ్చి తూర్పు సముద తీరము "వెంబడి వచ్చి, మె వరుసను వ్యాపించిరి, అందరికంకు 

తూర్పున నాంధు)లున్సు, వారికి పశ్చిమమున వరుసగా పుండ్రాదులును వ్యావించినట్లు "తెలిసి 

కొనవలెను* మరియు నాంధు)లు పిథమమున శేర్కొ_నబడినవా రగుటచే నందరికంకు వారి 

కగ్యస్థాన మున్నటుల గ్రహింపవలయును, ఇప్పటికిని సీ పట్టకయందలి యన్ని జాతులకంశు నాంభులే 

సంఖ యందును నాగరకతయందును నగ్ఫగన్థానము నాకిమించియున్నారు. ప్ రాకమించిన 

దేశభాగము కృష్ణాగోదావరీ మధ్య పదేశమై తూర్చుసముదిశీరమువరకు వ్యాపించియున్న ది, 

ఇతరు లాక్యమించిన భూము లన్ని టికంకు ఫలవంతము. దశ్షిణమునకు వచ్చినతరువాత ఏరి కిదియే. 

స్థరనినాసము. బ్రచ టినుండియే కొంతకాలమునకు సరిగ పశ్సిమమునకు వ్యాపించి పశ్చిమసము [ద్ర 

తీరము నంటిరి.4 శాతవాహన సామాిజ్య కాలమున గోదావరీతీరమునంద లి పైఠను (ప్ఫకిస్థాన)న౫ 

రము వీరి కొక రాజధానిగా నుండెను. శాతవాహనుల శాసనము లన్నియు పళ్చిమచేశముననే లభించి 

నవి. ఆ కాలమున పాటలీపుతము ముఖ్య రాజభానియ యమరావతీ పితిస్థానపురములు రాజపి9తి 

నిధుల నివాసము లయ్యెను. పోలుడు తాను తండకాలమున నవురావతిలో రాజప్రతినిధిగా 

నున్నందున తనకాలమున నా పట్టణమునే సామా)జ్యరాజధానిగా చేసుకొనెను.  ఒజకకాలమున 

దశ్షిణాపథమునంతను నాంధ్యూలును మహారాష్ట్ర్రలును నాక 9మించుకొనిరి. తుదకు సాన్టూజ్యాంత 

"కాలమునకు పథమనివాస మగు కృష్ణా గోదావరీ మధ్య (పచేశమునకు వచ్చి చేరిరి. వ్యావించి 

నపుడు పశ్చిమమునకు కృష్ణా, గోదావరీ తీరముల వెంబడినే విసనకజ్టనలె వ్యావించిరి. ఇ్రస్పటికిని 

పాదా బాదు మధ్యగా జేసి యు త్తరదశ్షీణముల కొక సమేశేఖ గీచినయెడల్క నా గీతకు తూర్పు 

ఛాగమంతయు నాంధి) దేశము. ఇప్పటి నై జాంరాష్ట్రములో సగ మూంధి దేశభాగము. ఇచ్చటనే 

కాకతీయ సామాిజ్యము పుట్టి పెరిగినశించినది. ఇప్పటి క కంది విషయములు నిన్ధారణచేయబడి నవి. 

1. ఆంధులు దా9విడజాతివారు కారు. దస్యులై తరువాత నార్యులలో చేర్చుకొనబడినవారు. 

౨. పరే తెలుగు లనబడువారు. 

లీ. పీరు తూర్పు సముద్భోతీరము వెంబడి వచ్చి తూర్పున స్థాన మేర్చరచుకొని కమముగా పళ్చి 
మమునకు వ్యావించిరి. 

4 వీరిభాపకు పొకృతము, పాల్సీ పై శాచము, చాివిడము, మొదలగు భాషల పోిిద్బలము 

కలిగను. . 

* పృుండులనగా గోండులు; శబరు లనగా సవరలు; ఫుళిందులు నర్నదాతశీరవాసులు. ఈ జాతులు గోదావరి, విశాఖపట్ట 

ణము జిల్లాలలో పశ్చిమభౌగములందు నివసించుచు మధ్యపరగణాల లోని కొంతఫెగమును "నర్మ దానదివరకు "నాక 

మించియున్నా రు, క | 

4 “The Andhra state between the Kristna and the Godavari was among the earliest defecticns, 
and rapidly grew into a powerful kingdom, stretching right across India. ’—(V. A. Smith, P. 204) 
ఆశకాలమున విదర్భమును, కళింగమును, నాంధు దేశ భాగములే! జౌద్గజాతేక కథలలో పరామర్శింపబడిన ముళక, అళ్ళక 
"బేళములును నాంధ ఏ చేశ భాగము లే! —{Charmichael. Lectures, D.R. Bhandarkar) 

2 “Guided by discretion, valour-failing, the successors of Yagnasri confined themselves to Andhra 
home.”—{(Budhistic India, ౨, 67) 

we 



పాచీనాంధు)లు = వారి పరిశ్రమలు = గుణశీలములు 

II 

పరిసరములు_పోోదృలములు 

అట్టి యాంధ)జాతియొక్క గుణశీలవ్ఫ _త్రములను _తెలుసుకొనవలె నన్న వా రాకిమించినగాని, 

వ్యాపించినగాని "దేశముయొక్కయు డాని శీతో వ్లస్థితులయొక్క_య్సు భాతికసన్ని వేశముల 
యొక్కయు జ్ఞాన మవసరము. వచేశ మాక”మించిరో యెట్లు వ్యాపించిరో వెనుక కొంచెము 

తేలునుకొనినాము. వా రాకిమించిన “దేశమునకు ఉత్తరపుకెల్ల గోదావరీనది. దక్షిణపు 

"బల్ల కృష్ణానది. తూర్పుపడమరల సముద్ర) మున్నది. తూర్పుసముదమ్బు వారు దక్షీణమునకు 
వచ్చినప్పటి నుండియు. వారికి విదితమే! _పశ్చిమసముదిముమాత్రము కొంతకాల మైనవనుక 
తెలిసికొనిరి. శాత వాహనకాలమున నాంధు”లు పళ్ల్చివుసముదిము ద్యారమున ఖండాంతరములకు 
వర్తకము సాగించిరి. ఈ యెల్లలమధ్య నుండు దేశములోని కొంతభాగ మతిభయంకరమైన దండ 

కారణ్యము. _ పర్వత పంక్తులచేతనుు _ కూీరమృగములచేతను, దట్టమైన వృశక్షుతేతిచేతను నిండి 
యుండేను.* . మరియు నీదశ్షి ణాపథము సువర్ణ ఖనులను రత్న ఖనులను కలిగియుండెను. ఈ 

దండకారణ్యమే శ్రీరామునికి స్వాగత మిచ్చినది! ఈ యరణ్యముననే రావణుడు తేన జనస్యాన 

మేర్పరచినది ! అప్పటి కింకను స్ దండ కారణ్యమున సంపూర్థ ముగ నాంధు)లు వ్యాపింపక 

బోవుటచే రావణునకు తాను దొరికెను. రామసహాయముతో నాంధు లీ రాత్షసులను తమ 
దేశమునుండి వెడలగొట్టిరి. భవభూతి యళా దండకారణ్యమును గోదావరిని మిక్కిలి రమ్యముగా 

వర్ణించియున్నాడు. అగ స్తుడుకూడ వింధ్యకు దశ్నీణముననున్న యో దండకారణ్యముననే 

తన యాశమమును న్యాపీంచుకొ నెను. విదర్భ బేశము (వీరారు, బీదరులు) వింధ్యపర్వతము నకు దశ్షి 

ణముననే యున్నది. కొంతకాలమున కాంధు9లు ఏనినిగూడ నాక”మించి మధ్యపరగణాలవరకు 

వ్యాపించిరి. కావున నీ చేశముయిక్క. భౌతికసన్ని వశము. వీరి వృత్తులపై నను, ఏరి గుణ 

 శీలములమై నను పోొద్చలము చేయక తప్పదు. మొ _త్తృముమోద నాంధి) దేశము మధ్యభాగ మెక్కు 

'వగ నరణ్యాకీర్ణమై చుట్టును ఫలవంతమగు నదీతీర పొంతములచేతను తూర్పు పశ్చిమ కనుమలకును 

సముదిములకును మధ్యనుండు ఫలవత్స్ర) బేశముల చేతను నిండియుండెను. ఇట్టి స్థితిలో సుకుమారు 
లగు నదీసముదితీరపాింత వాసులు వృత్తులయందును గుణశీలములయందును, పర్య తారణ వాసు 

లగు శరీరపాటవము గల మధ్య దేశ వాసులకంకె భిన్ను లె యుండుట తప్పదు. అట్టిఫోద మిప్పటికిని 

హైదరాబా డాంధు)లకును, పర్వత పాంత వాసు లగు నాంధు)లకును, తూర్పుజిల్లాల వారికిని చూడ 

గలము. నాగరకతలోను కొంత భిన్నత్య ముండక తేప్పదు. సువర్జరత్నఖనిజములు మొద 
లై నవి కూడ నిట్టి మధ్య దేశముననే యుండెను 

PEER 

* ఇప్పుడు నిజాంరాష్ట్రమునందలి సింగశేణి బొగ్గుగను లీ నివిడదండకారణ్య భాగమే |! మార్యవ్య్యపనకాలము 

వరకును : నీ యరణ్యము కొంతవర కభేద్యముగ నే యుంజినని తెలియును, - | 

~-(Beginnings of South Indian History, P. 101.) 
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శ్రీ అయ్యంకి చేంకటరనుణయ్యగారి సన్మాన సంచిక 

తరువాత కీతోవ్షసితులను పరిశీలింతము. ఈ చేశము ముఖ్యముగ వర్ష ముననశై. మేఘవాయువులపై 

(Monsoon Winds) నాధారపడియున్నది ఇవి సంవత్సరమునకు రెండుమార్లు, ఒకమా రీశా న్యము 

నుండియు రెండవమారు నై రృతిమూలనుండియు వచ్చును. వీని గమునమును చూచిన వర్ష పాత 

మునుగూర్చి మనకు తెలియగలదు. ఈశా న్యమునుండి వచ్చు మేఘములు ముదటనే తూర్పు 

పర్వత(ప్రాంతముల తవుబరువు చాలవరకు తగ్గించుకొనును. నై బుతిమాలనుండి వచ్చు "మేఘములు 

మధ్య ప్ర బేశమునందలి యరణ్య(ప్రాంతమున 'ఫొంచెముగ నర్చి  ంచిపోయి తూర్పుపర్వతపం క్రి కే నరి 

కట్టబడి మిగిలిన యావత్తు వర్షమును నా (ప్రాంతమున విడచును. అందుచే మధ్యప్ర దేశమున 

మిక్కు_టమగు వర్ష క ము లుండవు' మరియు కృష్ణాగో దావరీనదులు పూర్వ(ప్రవాహములకంళె నంత్య 

(పవాహములు ప్యవసాయమునకును నాకాయానమునకును ననుకూలములుగా నున్నవి, ఇంకను 

దేశము పశ్చిమమునుండి తూర్పునకు క్రమముగా చేటవాలుగా నున్నట్లు నదిపాతములే విశదము 

చేయుచున్నవి. అందుచే మధ్యప్ర దేశమున నచ్చటచ్చట నుండు చెరువులలోతప్ప నీరుండుటకూడ 
కష్టము, ఈ కారణజాత మంతయు మొ త్తమున పరీక్షించిన మధ్య(ప దేశముకంకె తూర్పు పదే 

శకము ఫలవ_త్లరమనియు మధ్యప్ర దేశమున 5 మెట్టపంటల'కేగాని పీరు కానలసిన పంటలకు సౌకర్యము 

లేదనియు "తెలియగలదు, ఈ 'మధ్యవ్రచేశములు ఖనిజము లుండు స్థానము లయ్యెను. వానిలో రత్న 

ములును సువక్షమును ముఖ్యములు. దండకారణ్యము వనుగులు మొదలగుజంతువుల కాకరమై 

యుండెను. శేవలము కృష్ణాగోదావరీనదులేగాక వాని యుపనదులును వీనిమధ్యనే కలవు." ఈ 
యుపనదీ[పాంతేము కొంచెము మెరుగైన నేల కలది, 

ఈ యాంధు)లవలస యెప్పు డను పిశ్నము రావచ్చును. బుగ్వేదకాలమును పలునురు పలువిధముల 
తెల్పుచున్నారు. మూాక్సుముల్ల రు పండితుడు చెప్పిన దానికంకు నా కాలము పరిశోధ నములచే 

వెనుకకు వెడలుచున్నది. హిందూబేశమునకు సంబంధించిన పురాతనపిడాంతము అన్నియు 
తప్పు లని తర్వాత సరిశోధనలవలన తేలుచున్నది. కాబట్టి బుగ్వదకాలము క్ర" పూ, కీ500 వరకు + 

వెనుకకు నెట్టినను తప్పు కానేరదు. బుగే దచాహ్యణమగు నై తరేయమునకు వెనుకటిక ౦కు 
500 సంవత్సరముల యర్యాచీసకే కల్పంపవచ్చున్వు అనగా 8000 ) సంవత్సరములు. అంధుల కథ 

యిందుండుట కది యింతకు పూర్వమే జరిగియుండవలెను, పరిశీలించిన నీ కాలము (శ్ర నడింపల్లి 

జగన్నాథ రావుగారి యూహవద్దకు వచ్చుచున్న ది. అంత పోచీనకాలమునుండి యాంధు? 
లీపోంతమునకు వచ్చి యిచ్చటి యాదిమనివానులతో కలనిపోయినారు. అనగా వీ రిచ్చటికి 
వచ్చి షుమారు 5000 సంవత్సరము లగును. మొహంజోదారో నాగరకత ద్రవిడ వుని 
(శీహీరాసుగారు తెల్పుచున్నారు. దానితో మా దావిడ సోదరులు సంతసించుఛున్నా రుం 
మొహెంజోదారో నాగరకత యున్న కాలమున దశ్షి ణాపథమున నాంధు లున్నట్లు నమ్మ 
వలెను వాకే కొందరు చెప్పినట్లు దాశ్రవిడులై ను ముహూంజోడదారోనాగరకతలో వారికి 
వాలున్న దిగ దా : అట్టు కాకపోయినను నాంధ్రు నింతకు. పూర్య'మే యుచ్చట కొంత నాగర 

+. Vide-foot note on page 203 of this Volume, 
A805 



పొచీనాంధులు = వారి పరిశ)మలు - గుణశీలములు 

కళతో నున్నట్లును, వారికిని 'మొె హాంజో దారోకును కొంత సంబంధ మున న్నట్లును సాత్యుము కలదు. 
నిజాం గవర్న మెంటువారి పా్రచీనవ స్తురతు.ణ శౌఖాధ్యక్షు డగు గులాం యజ్ఞాన్గా రిళ్టనుచున్నా రు, 

“The pottery shows a highly developed industry, being wheel turned and having fine 
polish...... Some of the vessels bear marks which have not been identified as yet and 
they may perhaps be the earlier forms of Mohenjo Daro and Harappa marks.” 

“Ihave noticed that in the case of Harappa tombs you have given 2000 B.C as thair 
approximate date. We also on the basis of the cultural activitiss ofthe Historic period 
of the Deccan as well as from the evidences provided by the gold industry, which 
was in full swing during the Mouryan period, and even much earlier, have 6౨93 to 
the conclusion that the Iron age of the Deccan goes back to 3000 B.C. ఈకాలము చేను 

"వెనుక చెప్పిన కాలమునకు సరిపోవుచున్న ది. “Sir John Marshall in his volumes on Mohenjo 

Daro has observed that the Gold of Mohenjo కుం might have come from the South. 
{ this view is correct 132 soms of ths precious stones such as rubies and lapis- 
lazuli might have bsen given inreturn to ths psople of the Dsccan for the gcld 
obtained from them.” (Extracts from the Presidential address to the Indian History 
Congress, Lahore 1940) పె యభిపా్రొాయమును బట్టి మొ “వాంబొదావోలో డాాపిడ నార 

కతకు 1000 సంవత్సరములకు పూర్వమే యార్యులు దక్షి ణాపథమున తమ నాగరకతను వ్యా ప్ప 

చేసినట్లును, నీచ్చటి పరిశ్రమల నభివృద్ధి పరచినట్లు గహింపవలెను. బంగారుపని, కుంభకారత్వము 

నను వృత్తులు వె సెన నులైఖంపబడినవి, 

ఆ కాలమున కే యాంధు9లు పశ్చీమమునుండ్ తూర్పున శేకనాగరకతను స్థ వించినట్లు కన్సడును 

“Our roughly finished hoary 50801905 may go back to several thousand years B.C 

perhaps touching the Palaeolithic period, but s9 far ws hav3 not found any speci: 

mens of that period, although in the Indian Museum, Calculta there is a Palaso!ithic 

found at Paithan and anothsr discovered near Paloncha (పాలవంచి both places be 

ing in the Nizam's Dominions." (Ibid). దీనివలన పశ్చిమ గోదావరీతీరమునుండి తూర్పున కృసా 

తీరమువరకు నాకే నాగరకత యున్నట్లు స్పష్టము. ఈ కాలము భారతరామాయణకాలనునకు 
వెనుకన. యుండునని తోచును. వలన భారతరావూయణములలో నాంధ్యుల రాజ జప ప్రశంస 

కలదు. అప్పటి కింకను న్నుళ్త _క్తరదక్షి ఇహీందూస్థానముల “క్కువ సంబంధము లేకుండెను, అట్టి 

సంబంధము బౌద్ధమత వ్యాపనముచే 'హాచ్చెను. బుద్దునికాలమున కే యార్యవతేము ద కీ ణా 

పథమున వ్యాప్తమై  వర్థ్యన్యవస్థ యవులులో నుండెను ఆ కాలముననే యాప _స్తంబాదులు 

ఏనిని స్టిరీకరించుటకు యత్నించిరి. అప్పటికే యాంధు)లు యావద్ద క్షి ణాపథమును “వ్యాపించిరి. 

అశోకుని కాలమున దశ్నిణాపథములోని సువర్ణ గిరియందు శాజపీతినిధి యొక డుండి యా 

* చూ. బావరికా జాతేకము, 

(27) ml 



శ్రీ అయ్యంకి వేంకటరమణయ్యగారి సన్మాన సంచిక 

(ప్రాంతము నేలుచుండెను.4 అప్పుడు వృత్తులును నాగరకతేయు  లలితేకళలును మునుపటికరాకు 

నెక్కువగా పరిశ్రమ చేయబడెను. కాన్సి కొన్ని పరిశోమలున్కు కళలున్సు నింతకు పూర్వమే 
యచ్ల టు నున్న వనుట స్పస్థ్యము.* 

ఉ_క్తరమునుండి వచ్చిన యాంధు)లయొక్కయు నిచ్చటి స్థానికుల యొక్కయు నాగరకతలకును 

మతములకును, నాచారవ్యవహారములకును సమ్మేళనము కలిగను, అంధు లు త్తరమునుండి గొప్ప 

కళాదృస్టి తెచ్చి నాటిరి. అది వస్తువులలో కన్సట్టుచుండెను. రాళ్లు చెక్కుటయందును, వ్యవ 

సాయోపకరణములు తయారు చేయుటయందును నీ కళాదృస్టి వ్యక్త మగుచుండెను, 

“1 may also remark that the shape and finish of some of those tools show the fond- 
ness of the early Deccan man for beauty of form and perfection of finish, which 

qualities areessential for the beginning and development of art among every race” 
(1010) 

ఈ కళాదృష్టి తరువాత యెల్లోరా, అజంతా చితిములలోన్స, అమరావతి, భఖ ట్రివోలు మొదలగు 

స్తూపములలోనుండు చితేములలోను వ్య క్రమైనట్లు గిహింపవలెను. ఈ యభివృద్ధి యంతయు 
సఫాతవాహనకాలమునుండియు, . తరువాతకూడ ననువృ త్త మయ్యెను. అశోకుని కాలము తరువాత 
క్రమముగా శాతవాహనులు విజ్బంభించిరి. ఈ శాతవాహనసామాిజ్ఞ్య మవిచ్చిన్న ముగ 
దాదాపు 600 సంవత్సేరములు వ్యా _ప్ప్రమయ్యెను, ఈ కాలమున నాంధుల జాతీయజీవనము 

హోలుని సప్త్రశతియందును గుణాథ్యుని బృవాత్కేథయందును _ పితిబింబితములై యున్నవి. 
ఈ పుస్తకముల గొప్పదనము చెప్పుటకు (ప్రత్యేక వ్యాసము కావలయును. శాతవాహనుల తరువాత 
వలస లన్నియు పశ్లిమమునుండి తూర్పునకు వచ్చెను.! సామాజ్య వి స్తీర్ణము తగ్గాను. కమముగా 
నాంధి దేశము నికా(కులు బృహత్సలాయనులును శాలాంకాయనులును విష్ణుకుండినులును నేలిన 
"వెనుక చాళుక్యులు తమ సామా”జ్యమును స్థ సించిరి. అప్పటినుండి యాంధు)లవాజ శ్రాయజీవనము 

వృద్దియగుట పాగరంభించెను కాకతీయసామాిజ్యమున నది వజిలి తరువాత రెడ్డి వెలమ ప్రభువుల 

+ ఇది మస్కీ-యని కొందరి యభిసౌయము. ఏలన వెట్టి యనుస్థలమున నిప్పటికి సువర్ణము లభించును. 

* “Some of the specimens (of pottery) are similar in some respects to the North Indian pottery 
of the Mouryan period, but here I may utter a word of caution regarding the use of Mouryan or 
Gupta in respect of Deccan or South Indian antiquities, because in architecture painting and 
sculpture and even in crafts like ivory and wood-carving or weaving, the Deccanand South 
10612 had attained very high standards long before North Indian religious and political 
ideas affected this part of the country,” (Ibid) 

“According to our researches the Deccan defied the political and artistic superiority of the North 
until 3rd century, A+ D. — (Presidential address of the 11th Oriental Conference, 1941) 

t వీనిని చూచియ్ీ కావచ్చును పి, టి. శ్రీనివాసయ్యంగార ఆంధు)లవలస పశ్చిమమునుండి తూర్పునకు వ్యాపించెనని 

చెప్పిరి, 

౨౨రి 
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పా9పున సీ నాగరకత యనువృ తృమై తుదకు విజయనగరసామా)జ్యమున సమ్మేళనము నంటెను. 
అంతతో పాభవము తగ్గుట తటస్థిం చెను. తరువాత కొంతకాలము తంజావూరున నీ నాగరకత 
పతిఫలించెను, 

III పరిశమలు- వృత్తులు 

వెనుకనే స్వర్ణ కారిత్య కుంభకారిత్యమును మనవిచేసియున్నాను. మరియు నినుము 'రాయిపరిశఏమ 
లను స్స ఎ్రిశించియున్నా ను. వ్రనుమును కరగించిన కొలుము లీ చేశమున న నేకస్టలముల దొరికినవి, 
అంధులకు వ్యవసాయము ముఖ్యవృ త్తి, మెరకనేల పల్ల పునేల వ్యవసాయములు రెండును వారికి 
తెలియును. 

ఆంధుి లెప్పుడును తృణ కావ్టజలస మృద్ధి గల (పదేశములను కోరుచుండిరి, అందుచే విడిసినప్పుడు 
రండునదులకు మధ్య (ప్రదేశమున వాని యుపనదీతీరములను విడిసిరి. వ్యాపించినప్పుడుకూడ 
నదీతీరముల వెంబడే వ్యావించిరి నీటికి నదులును, క్ సల కడవులునుు పశునవులమేతకు బయళ్ళును 
కలిగిన (పాంతమున వా రెక్కు.వగా వ్యావించిరి. వెనుక వర్షము కురియు విధములను జేర్కొని 
యున్నాను. ఆ అెండువిధములు రెండు కాలములు, మొదటిది 'జ్వేప్పాపాఢవర్ష కాలము. రెండ 
వది చీ _శ్రస్యాతి విశాఖకా రోల వర్ష కాలము. ఈ రెండుకౌలములు నాంధ్ధులకు ముఖ్య వ్యవసాయ 
కాలములు. అందుచే నీశెండుకాలములును పీరికి పండువుకాలము లయ్యను. "మొదటికాలపు పండును 
వర్యాక పున్నమి* 

ఇది రయితుల వ్యవసాయమునకు పునాదిపండుగ, ప్రథమవర్ష ము కురిసినదిగాన నిక వ్యవసాయ 
ప్రారంభము చేయ నగునని తెల్పునది. ఈ దినమున రైతులు తమ నోగళ్ళను నెడ్ధను నలంకరించి 
వర్షము లేనికాలముగా చూచి యింటివద్దనుండి బయలుదేరి పొలమున నాగలి సంస్కారము చేయు 
దురు. ఈ దినముననే పనివాండి ఉద్యోగము పోరంభము. పాత పనివాండి నుంచుటో 
క్ర _త్తపనివాండిను పెట్టుటో యి దినముననే జరుగును. ఈ దినముననే పనివాండ) కిచ్చు 
జీతము లిచ్చి వేయబడును.4 ఇది రైతులకు ముఖ్యమగు పండుగ, "రెండవది సంకాంంతి (బొమ్మల) 
పండుగ, ఇది రెండవ వర్ష కాలాంతమున కొలది దినములకు వచ్చును. దీనిని మకరసంకాంతి 
పండుగని యందుకు, సంక్కోంతి యనుపడ నూర్యులది. కాని యది మామూలు మాటలలో 
నాంధి దేశమునం దంతేటను బొవు ల పండుగ యని యందుకు. బొమ్మలపరిశ్రమ యాంధ)) దేశమున 
ననాదిసిద్దము. బొమ్మలు మనసుకు సంతసముగొల్పునవి కావున బొము లపండుగ యాంధు9ల 
సంతి వసూచక మగునది. స్వాతి విశాఖ్లకా-ెలలో కురిసిన కొలది వ గ్థములచే సస్యముల కంకు 

౫ ఏణు__ వాక = ఏజువాంక: ఇందలి రెండు పదములును డేళ్యములు, ఏరు = పెద్దనది, వాక = చిన్నవాగు, అంధ) 
బేళమునందలి నదు లీ శెండు విధములు. ఈ రెండింటివలన వ్యవసాయ మగును గాన నీపండుగ కీ పేరు వచ్చినది. 

4 పీరశెవము౦దుకూడ నీ యాఇచారమే కలదు, 

లీల 



శ్రీ తయ్యంకీ వేంకటరమణయ్యగారి సన్మాన సంచీక 

లభివృద్ధియై ఫలింపగా రయితు సస్యములను కోసుకొని ధాన్య మింట చేర్చి యావత్సంవత్సరమునకు 
నిలువ యుంచుకొని జరుపు సండు యిది. ఈ కాలముననే యాంధ్ర బేశమున ముఖ్యపంటలలో 

నొకటియగు మిరప ఫలించును, బంతిపూవులు పూచును. కూరగాయలు విరివిగా కాయును, ఇవి 

యన్నియు “పాలవెల్లి ” లో (గుచ్చి కట్టుదురు. ఈ రెండు పండువులును నదీమాతృకలును చేవ 

మాళ్ళకలును నగు (ప్రచేశములగూడ జరుపబడుచున్న వి. 'జ్యష్టమాసముననే మొదట మెరక 
పంట నాటుదురు. కొన్నిపంటలు సంక్రాంతికాలమున ఫలించును. ఈ (పకారముగ నీ కెండు 
పండుగలును నాంధు)ల ప్రశ్యేకస్య్వములు వరిపంట యాంధ్రబేశమున ననాదిగా నున్నది. 
ఆనకట్టలతో రాలేదు. అనకట్టలకు పూర్వపు వరిపండు భూముల నిప్పుడు “మామూలు పల్లము 
లని పిలుతురు, చెరువులకందకూడ వరిపంట కలదు. 

“పండి తెల్లబారు వరిచేనులను జూచి, యేల మొగము వంచి యెడ్చెదను శ 

చూడు జనుపచేను సాగసయ్యె నరదళం, ఒలదికొన్న యాటవెలదిబో లా. ౫ 

—(గాథాస ప్పశతి) 

ఈ చెరువులకోంద పంట యాంధి'దేశమున నెక్కు.వగా నున్నది.  వర్యాకతో వ్యవసాయము 
పారంభమై సంకా)ంతితో నంత మొందును. తరువాత మరల భూమి బలపరచుకాలము. వెనుక 
పండంచుకొన్న పంటలను తెలుగురైతు సంవత్సరము నంతయు ననుభవించును. మిగిలియున్న 

పండుగలును నార్యానార్యనంపర్క్యమువలన వచ్చినవి. ఇవి చెండుమాతము దేశముయుక 
భెతికసన్ని వేశములపై నాభారపడియున్న వి, 

ఇచ్చట పూర్వులు వాతి పెట్టబడిన సమాధులు కలవు. ఆంధులవలసకు పూర్వము పాతిపెట్టు 

నావార మిచ్చట నుండీ యుండును. మరల బె "ద్ధుల కాలమున నా యాబారము వరలెను. ఈ సమా 

ధులలో వ్యవసాయపుపనిముట్లు దాచబడియున్నవి. కొడవలి క్తి మొదలగు పనిముట్లు పనితో 

ముఖ్యములు. 'రాతిపలకలను వెక్కుటకూడ చేయబడు చుండెను. మధ్య దేశపుటడవులలో ననుగు 

లుండెను. కాన దంతపుపనియు, పూసలపరిశమయు నా యా పాంతముల విరివిగా నుండెను. 

ఇప్పటికిని నిజాంరాష్ట్రమున కొన్ని యరణ్య(పాంతేములలో లంబాడీలు కలరు. వా రాంధోము 
మాటలాడుదురు. వారు తముచేతులకు దంతములతో వేయబడిన కడియములను పదులను ధరిం 
చుట కలదు. పూసలపర్మిశమ చాల విరివిగా నుండెను. ఇటీవలివరకు సీ పరిశ్రమ వాడుకలో నుండి 
యొక కాలమున నిచ్చటి పూసలు మలయా పాంతేమున శగునుతియగుచుండెను,* బామ్మలుచేయు 

పరిశ్రమ చాలా విరిఏిగా నుండెను, వలన బొమమ శ్రలపండుగ యాంధుల ముఖ్యపండుగ. ఇప్పటికిని 

శల bead industry in the Deccan continued to quite a late time, and recently the excavations 
that have been made by an expert under the auspices of the Royal Asiatic Society of Great Bri- 
tain in the Malaya Peninsula prove that the Deccan was exporting beads to that region and to 
islands in the neighbourhood as late as the 7th Century A. D.” —(1bid) 
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ప్రాచీనాంధులు- వారి పరిశ్రమలు అ గుణశీలములు 

ఫోండపల్లి బొమ్ములపరిశ్రమ యావద్భారత (ప్రశస్తిని పొందియున్నది. ఆంధ్రుల నౌకాపరిశ)మ 
వెనుక నుల్లేఖంచియున్నాను. తూర్పుతీరమున మొదట నీ పరిశ్రమ యెక్కువగా నుండెను. శాత 

వాహానకాలమున నాంధ్రులు భరుకచ్చాది పశ్చిమ సము(ద్రతీర్యపాంతములనుండి విరివిమైన నౌకా 

న ర్వకము సాగించుచుండిరి.* క్రీ పూ. నుండియే సింహశమునకును నాంధ్ర టేశమునకును వ_ర్హకసంబంధ 
మున్నట్టు చరిత్రా భారములుకలవు.4 శాత బాహనసామాగజ్య మంతరించిన వెనుక నాంధు)లు తమ 

స్వస్థానమునకు వచ్చిచేరిన తరువాత వేంగిపుర్లము (పాముఖ్యమునకు వచ్చెను. ఇత్యాకు లాంధ్రుులవలస 

లకు సాయ "మొనర్చిరి.ఈకాలమున నాంధ్రులు విజేశవలసలు సాగించి తమ నాగరకతను పసిఫిక్ మహో 

సముద్రదీపముల వ్యాపింప జేసిరి! వేంగిపట్టణము న ర్రకశేందమైపోయెను. మోటుపల్లి మొదలగు 

సుప్రసిద్ద శేవుపట్టణములు వర్టిల్లెను. కళింగ దేశముకూడ నీ నాకాయానమున (పశ స్పిని పొంబెను. 

అంధి) దేశమున నీ నౌకాయానము కాకతీయసాసమ్రూజ్యమువరకును వ్యావించియుం డెను. గణపతిదేవ 

రుద్రాంబలకాలము న వ ర్లకసుంకము లుండినట్లును, సము[ద్రపుదొంగ లనుండి “రేవ్రపట్ట్రణములను రక్ష 

చుటకు గట్టియత్నములు చేయబడినట్లును చారితికులు చెప్పుచున్నారు. € అంధు) లెన్ని వలసలు 

పోయినను పోయినచోట స్థిరనివాస మేర్చరచుకొని యచ్చటి వారితో కలని పోయినాేేగాని 

యైరోపీయులవలె నచ్చట ధనార్జన మొనరించి స్లుస్థానములకు చేరుకొనలేదు. ఇది వారియం 

దున్న యొక విశిష్ట గుణము. చర్మ్శకారవృ త్తి చండాలురయం దుండెను, ఆంధ్రులు పాదరక్షల 

నుపయోగించినట్లు చితములలో తొర్మా.ణములు కలవు. మత్స్యముల నచేకవిధములుగ నిల్వ 

యుంచి యది యొక పరిశ్రమగా చేసిరి. ఇది సముదతీరముననే యెక్కువగా వరలెను. చేతపరిశమ 

మిక్కిలి పశ స్తీ గాంచెను. ఇంతియుగాక యో బట్టలకు చక్కని రంగులను వేయు రంగుల పరి 

శ్రమ యుండెను. ఈ సన్నని బట్టలును, ' రంగుల బట్టలును విచేశీయులు విరివిగా కొనుచుండిరి. 
wanna, 

* కొందటు శాతవాహనుల నాశొములె ఓడము్ముుద కలదు. 

‘The settlement of Rakshasas on the lower Godavari valley called Janasthana, formed part of 

Ravana’s realm and there must have been intercourse between Ceylon and Janasthana by sea.” 

—{(Dravidian India P. 15) 

+ ఆరకాను (Arakhan) ముఖ్య పట్టణము త్రిలింగము. సయాము (5128)లో కాకుళ ముండెను. 

Burma = బ్రహ్మ దేశము, Indo-China = చంపచబేశము 

Singapore = సీంహపురము, Sumatra = Kataha 

పాచీనాంధ్ర నౌ కాజీవన-చరితే)ము, 

The Andhras seem to us a glorious race. To them we owe the school of Amatavathi sculpture, 

the philosophical school of Nagarjuna, and it is probably from the Andhra parts that the vessels 

which have civilised Indo-China, Java and Sumatra have started” 

ఈ —(Dubreuil) 
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శ్రీ అయ్యంకి వేంకటరమణ య్యగారీ సన్మాన సంచీకీ 

రోమున శెక్కు_వగా నెగుమతియగు చుండెను.* ఇప్పటికిని చీరాల, మచిలీపట్టణము మొదలగు 
పిదేశములలో సీ పరిశొవులు విరివిగా సాగుచునే యున్నవి. ఇతరవృత్తులును పచారములోచే 
యుండెను ఆప స్తంబునికాలమునాటి శే జన్నవల్ల జాతీనిర్ల య మున్న ట్లు కాననగును. వృ త్తి 

వ్యత్యయమును ననులోమువిలోమ. వివాహములును జరుగుచున్నట్లు 'తెల్హమగుచున్నది. దేశము 
పట్టణమయముగాక జనపదమయముగా నుండెను. వ్యవసాయము ముఖ్యవృ _త్రీగా నున్నందున నిది 

సమంజసమే ! వ్యవసాయముతో బాటు కియవిక)యముకూడ. నొక ముఖ్యవృ త్తిగ నుండెను, 

ఇనుము బంగారమేగాక యింకను కొన్ని యితరఖనిజము లున్నట్లు చెప్పుచున్నారు. ఆ పరిశంమ 

లన్నియు మంచి ప్రచారములో నుండెను. 

IV 

గుణశీిలములుt 

స్వాతం [త్య ప్రియులు: 

ఐతశేయ బాళ్మాణగాథ వలననే యీ గుణము స్పష్టపడుచున్నది. తమ స్వాతంత్ర్యమునకు 
భంగము గలిగినపుడు తల్లిదండులనై నను విడనాడుటకు వెనుదీయలేదు. ేశాంతరమునకుకూడ 
వెడలిపోయిరి. అయినను తేమ సోదరులగు నార్యుల కట్ట యొత్తీడ్ కలిగింపర్రైరి. సోదరులకు 

కష్టము కలిగినపుడు సానుభూతిని చూపుట ఏరి సహాజగుణము. సరివాద్దులలో నుండి సోద రార్యుల 

యాశ్రమములను కాపాడు చుండిరి. స్వార్థము నొకప్పుడు పరులకొరకు మరతురు. ఈగుణ మిప్ప 

టికి ననువ్ఫృ త్ర మగుచున్నదని చెప్పనగును, దాావిడపా్రబల్యముగల వముదాసురాష్ట్రమున నుండుట 

యార్థికముగ తమగు నష్టకరమని తెలిసి 80 సంవత్సరములనుండి ప్రచారము చేయుచున్న 

* ఈ విషయమును టీసీయస్ (6165115) అను గ్రీకుచరితే) కారుడు చెప్పియున్నాడు. “మన డేశ్రమున తయారుచేయబడు 

చుండిన సన్న బట్టలు, రంగుగుడ్డలును పొశ్చాత్య దేశములో విరివిగ ధరింపబడుచుండెడివి. ఆందుమాలమున పెక్కు 

శ్రతాబ్బముల కాలము విదేశముల నుండి యాంధ)డేళమునకు బంగారపు నదులు పృవహించుచుండెడివి.? 

— (Dr. వెట్ RamaRao in Andhra Patrika, D/ 28-3-41) 

మశిలీపట్నము = Masolas, మన్నేరు = Manarpha 

కొ త్రపట్నము = Kottis, భుంటసోల = Konta-Kosyala 

గూడూరు = Kindur 

+ “The diamond mines of Parityala (Kistna District,) the Copper mines of Vinukonda (Guntur 
District) the lead mines of Palnad (Guntur Dist.) and the marble quarries of Sattenapalli (Guntur 
Dist.) ware worked in early times.” 

—(Buddistic Remains, P. 133) 

1 “స్నాతంక్ఫ్యపి )యశ్వుమును, కళొభిరతియు, విజ్ఞానవ్యాపకత్వమును ఆంధు)ల విశిస్టల క్షణముల? 
ఖే 

—(Dr. M. RamaRao, Andhra Patrika D/ 28-3-41) 
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పాంచీనాంధు)లు - వారి పరిశ్రమలు _ గుణశీలములు 

యాంధిరాష్ట్రోోద్యమమును వదలి సకలహైందవకల్యాణమునకై_ గాంధిమహోాత్కు ననుసరించిరి. 
ఈ విషయము వారి సహవౌ దార్యమును చాటుచున్న ది. 

హృదయ వైశాల్యము: 

పైన తెల్పిన కొన్నివిషయము లీ గుణమునకు తార్కాణములుగ నున్నవి. తా మార్యసంతేతి 
వారయ్యు, ననార్యమధ్య మునకు వెడలగొట్టఒడియు, తాము గొప జాతొవార మను “గర్వము 

గాని యహంకారముగాని లేకుండ తవు యితర సోదరులనలె నీ నూతనజాత్నివె తమ యధికార 

మును చూపక వారితో కలసిమెలసిపోవుటకంపె నింకేమికావలయు? జాత్యభిమానము గర్వ 
కారణమును నసవహానకారణమును కాలేదు, ఆర్యు లెచ్చటికి వెడలినను వారి నాగరికతను భఖావను 

నితరులపై బలవంతముగ నంటగట్టుట సహజము. _అంధు) లట్లుగాక వారి సమ్మతితో నాగరికతను 
వ్యాపింప జేసిరి. భాపావిషయమునగూడ సాంకర్వమున కొప్పుకొనిరి. ఊా)విడులతొ ను, నాగుల 

తోను తుదకు రాక్షసులతోకూడ కొంతవరకు మెతితో నే మెలగిరి ఆప _స్తంబాశ్య్వలాయనులుకూడ 

బొద్ధమతవిషయమున చూపిన యసహానము ననార్యమతములయెడ చూప్కరైరి. 

మతసపహానదు 

ఇది యాంధుల ముఖ్యగుణములలో నొకటి. వారి స్వమతాభిమానము మత ద్యేవమును వే 
పింపలిదు. తా మార్యు లయ్యు ననార్యులముతమును ద్యేవింపకపోనుటయేగాక వారి మతమునందలి 
కొన్ని యాచారములను తాము (గహించిరి. మరియు వారితో నంతరిివాహాదిసంబంధములను 
నిర్వ _ర్రించిరి. ఈ యాచారములను కొన్నింటి నాపస్తంబాదులుకూడ తమ సూత్రములలో చేర్చ 
వలసివచ్చెను ఆయనకాలములోనే యనులోమవివాహాదులును వృ త్తివ్యత్యయాదులును జరిగినట్లు 
దృష్టాంతము లున్నవి. ఈ మతసహన మను గుణ మిప్పటికిని చాలవర కనువృ త్తమైయున్నట్లు 
చూడగలము. (కై స్తవమతేము (బహ్మాసమాజము మొదలగు నూతనవుతేము లుదృవిల్లి న (ప్రథమ 
దినములలో కొంత వై ముఖ్య మున్నను కాలక్రమమున నది సమసిపోయెను. అర్భుల నై దికమతీ 
మును ననార్యుల భ క్మిమతేములును జైన బౌద్ధములును మొదలగు ననేకమతములు పిక్క 
(పక్కొ_లనే వరలుచున్న వి. ఒక కాలమున బౌద్దమత మితరులను నొ త్రిడిచేయునపుడు వారి కాంధ 

దేశము పోషణ మిచ్చినట్టు “బావరినూ” జాతకకథవలన తెలియుచున్నది. ఈ గుణమువలననే 
జస్తిసుపక్షము చాివిడదేశమున కల్లించినంత వైవమ్య మాంధి) దేశమున కలిగించలేదు. ఇటీవల 
రాధథాస్యామి, వారనాధభ క్ష సిద్దాంతములు చాల పిచారములో నున్నవి. 

మైతి: 

ఇది కూడ ఆంధుల సహాజగుణములలో నొకటి యని పై న చెప్పిన విమయములవలననే బోధపడి. 
యుండును. ఏ నాడు రామునితో సంబంధము కలైనో యాయన మనకు మితుడై, చైవమై, వరలు 
చున్నాడు. ఆయన సాయముచే జన స్థానమునుండి రావనులను వెడలగొట్టినాము. ఆ విషయమునకు 
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శ్రీ అయ్యంకి వేంకటరమణయ్యగారి నన్మాన సంచిక 

శాళ్యతముగ కృతజ్ఞులమై యున్నాము. పంచవటిలో ఫీ) రాముని నిల్పి యాదంపతులను నేవించి 

నాము. రావణుడు నీత నపహరించినప్పు డాయనకు సానుభూతిని మూపినాము. మన చేశ మంతయు 

నా యమ్మకొరశై వెతేకినాము. తుద కా దంపతులకు మన వృదయములలో ఇాశ్వతస్థానము నొసగి 

నాము. ఆంధ్ఫులకు రామాయణముపై నున్న పితి భారతముపై లేదు. రామాయణాంధథిక రణము 

"లున్నన్ని భార తాంధీ కరణములు కవు, గంథబాహుళ్య మొక్క గొప్ప యభ [తరము "కాదు, 

తుదకు యావదాంధ బేశమునందును వివాహాదిముహోత్పవములందు వారి నామములను తలచు 

చున్నాము. ఈ మైతి) యిప్పటికిని ననువృ తృమె యున్నది. 

& ద్ర కము: 

ఇది యొక గు౩మని చెప్పుటకు నా యాంధసోదరులు నన్ను మన్నింతురుగాక ! నూతీనవిషయ 

మునగార్చి ప్క్రు పథ మో బేకమును చూపుదురు. ఈ గుణ మిప్పటికిని వీరియం దనువృ త్తమై 

యున్నదని "వేజ చెప్పనవసరములేదు. 1921 సంవత్సరమునుండి వచ్చిన పితిసత్యాగ్యాహసమర 
మునను ఏ రుదెకమును చూపుచునేయున్నారు. ఒక్క-టిమాతిము చెప్పుట యవసరము, 
కారోత్సాహ మున్నను నా ప్రయత్నమును తుదనెగ్గించు పట్టుదల కొంచెము తక్కువ యని 
మాత్రము చెప్పవలెను, 

కళా పీ య త్య ము: 

బది వీరి కనాదిసిద్ధమెన గుణము. లోహయుగమునుంచికూడ ఏరివద్ద సీ గుణము కలదు. నెనుక 
యజ్ఞానీగారి వాక్యములలో నొక వాక్యము ననువదింతును. 

“I may also remark that the shape and finish of these tools shows the fondness of the 
early Deccan man for beauty of form and perfection of finish. ....cc.ccveeeeeeereeereeserses " 

మన చేతలలోను, మాటలలోన్సు దుస్తులలోను నీ గు+ము స్పష్టమగుచున్నది. మన భావను 
చూచిన మొదటి పైశాచి ప్రాకృతమునుు తజ్జన్యవగు తెనుగుకూడ నజాతములై యున్నవి. 
దక్కను పీళఠళభూమియందలి చిత)ములేగాక యజంతా చితిములున్కు నమరావతీ త్యాదిస్తూపము 
లందలి చితములును నాంధ్ర0లకళాస్రియత్వమును. వేనోళ్ళ చాటుచున్నవి. ఈ కళావతి యిస్ప 
టికిని విరియందు కలదు. పురుషుల కా9పింగులునుు శ్రీల నేపథ్యాదికమును నిచ్చట సాత్ష్యుము 
నియ్యగలవు. సినిమాకళను తీసుకున్న మన మెవ్యరికిని వెనుదీయలేదు. ఒక్క , యీ కళయంచే 
కాదు---మన సారస్వ తాదిసర్వవిషయములయందును మన మి కళ్లావ్రీయత్యగుణమును చాటుచునే 
యున్నాము. నున సారస్వతీమున్సు మన గానమును, మన నాట్యమును స్ కఫావ్రీయత్యము నఖుల 
భారత దేశమునకు చాటినవి. (ప్రసంగవశమున నొక్క విషయమును ముచ్చటించుట (పస్తుతము. 
నాట్యకళ కిప్పుడు వాల (ప్రాముఖ్య "మొసగబడుచున్న ది. చతుర్విధనాట్యము లగు సాత్యికాంగి 
కాహోర్యవాచకములలో మిగిలిన మణిపురాదినాట్యసంప్రదాయములు మొదటి మూడింటినే 
యాదరించినవి. 'మొత్తమున చతుర్విధముల నాదరించిన నాట్వసంపదాయ మొక్క కూచిపూడిజే 
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పాంచీనాంధు)లు = వారీ పరిశ మలు _ గుణశీలములు 

యని నేను సగర్వముగా చెప్పుచున్నాను. ఉదయశంకరునివద్దనుండి గోపీనాథునివరకు నందరును 
నూగవాలేకాని నోరు తెరచి వారి వాగ్గంథమును (గుమ్మరింపరు. అందుచే నవి బొత్తుగ సంజ్ఞ లే 
కాని వానిని సం పూర్షనాట్య సంప్రదాయము లనుటకు వలనుపడదు, ఈ విషయము ముఖ్యముగ 

గమనింపదగినది. ఈ కళావియత్యము (శ్రీ త్యాగరాయలవారు తమ యపూర్వ సంగీత ఇాస్త్రాఖి 
రుచియందు భక్తితో సమ్మేళనము చేసినారు. పూర్యమునుండి మన యింగ్రలికి ముగ్గులు పెట్టు. 

కొను నాణారము కలదు. అందు శుచియు కళా ప్రియత మును చెల్లడియగును, పాశ్చాత్య నాగరకత 

గ్భహాని ర్నాణమునం దనేకమార్చులను తెచ్చిపెట్టినది. వానియందు కళా సౌందర్యములు మృగ 

ములు. 

లోపాభానములు: 

నిజము చెప్పుకొనవలె నన్న కొన్ని విషయములు విమర్శింపవ లెను, మనయందు వెనుకటి సద్జుణము 

లతోపాటు కొన్ని మార్చుకొనవలసినవి కూడ నున్నవి. అందు మొదటిది అనుకరణము. కొంత 
కాలముకి)ందట ఫ్ర తలి శెట్టి రామారావుగారు భారతిలో నొక హోస్యచిత్రమును ఫ్రకటించి 

నారు. అందు బంగాళీవా డొకడు నాగస్వర మూదుచున్నాడు అరవసోదరు డొకడు మృదంగమును 
వాయించుచున్నాడు, ఆంధుిడు నాట్య మాడుచున్నాడు, ఇందు కొంత సత్య మున్నది. ఈ యను 
కరణము జుట్టువిషయమున కా పింగులలోను, నేపథ్యమును సూటు హోటు లుంగీ పెజామాలలోన్సు 

సంగీతమున సినిమాపాటలలోను, చితలేఖనమున బంగాళా సంపిడాయమునను, సారస్వతమున 

నాంగ్ల బంగాళ మహారాష్ట్ర) నవలానాటశకానుకరణములలోనుు నాహాోరవిషయమున కాఖ్యాది 

పానీయములలోను నింకను నచేకవిధముల కన్నులకు కట్టుచున్నది. ఇంతమాతి)ముచే మనకు (ప్రజ్ఞ 

'లీదని నా యాశయము కాదు, భఛాహాప్రయు _కరాష్ట్రావభజనసూత్రమును మనమే కనిపెట్టినాము. 

వ్ర గాంధమ హాత్నునికి ఉప్పుసత్యాగంహ మను విషయమును సూచించినది మన నాయకుడగు 

డాక్టరు పట్టాభి గారను పికీతి కలదు. 

మనకు పెద్దలయెడ భక్తి ప్రపత్తులు చాల తక్కువ మన రాష్ట్రమున కందరిచేత గారవము పొందు 

నాయకుడు లెడు. సంయు క్తరాష్ట్రమున జవాహర్హా లున్నట్లుగాని, గుజరాతున వల్లభాయి పాకే 

లున్నట్లుగాని, వీపారమున రా చెంద బా బున్నట్లుగాని సర్వజనులచే నంగీకృతు డగు నాయకు 

డున్నాడా ? ఉన్నను నట్టివానియందు మనము నెరసులనే వెదకుదుముగాని యాయన నాయ 

కతంము నొప్పకొనము. ఒకమారు గాంధీమహాత్సు డాంధదేశమున నందరును నాయకులేననియు, 

ననుయాయులే లేరనియు నుడివియున్నాడు. ఇది యొక గుణము. దీనితోపాటు మనలో సంఘీభావము 
ఇవాల తక్కువగా నున్నట్లు చెప్పనగును, కేకు లెక్కు_వ. గర్భ శై త్యము లెక్కువ. మనకు నిఖిల, 

భారతమున గారవ మంతగా లేదు. దాదాపు 60 సంవత్సరముల కాంగెసు చరిత్రలో నొక్క_మారు 

మన రాష్ట్ర)మున మహాసభ జరిగినది. - ఒక్క-రైనను రాష్ట్రపతి కాలేదు. అందుకు తగిన వ్యకి 

(28) ౨౧౭ 



శ్రీ అయ్యంకి వేంకటరమణయ్యగారి సన్మాన సంచిక 

చేక్రయా ? పితినాయకుడును తానే రాష్ట్రపతిత్వమునకు తగుదునను నహంపికత్ర ప్రియము త్రో 

నున్నాడు. 

శాతవాహాన సామాజ్యాంతమున నాంధు)లు సుఖలోలు 5. ఈ విషయమును వారిశ్ళంగార 

పిియత్వమున తెలుసుకొనవచ్చును, ఒక్కమారు. సప్తశతి చదివిన నప్పటి సంఘస్థితి తెలియ 

గలదు, ఈ గగ్రంథము చాల సుపొసిద్దమె కాభిదాసాదుల గంథరచనమునకుకూడ మూలాధార 

మని చారితకం లనుచున్నారు. అప్పటి యాంధులు సుఖలోలు నారు ఈ సుఖలోలత్యము 

పతనమున కొక కారణము.  రోమకసామాిజ్యముకూడ సీ కారణముచేతచే పడిపోయెను. 

ఈ సుఖలోలత(ము మున యాంధుుల చరితమున పితిసామా జ్యాంతమున చూడనగును. మత 

సహానాభావముకూడ నిట్టి దే యననగును. కాకతీయ సామాిజ్యాంతేమున స్ సుఖలోలత్వ ముంజెనుః 

క్రీడాభిరామము చదివిన తెలియగలదు. విజయనగర సామాిజ్యాంతమున మరల నిది తేల 

యె కను, వెలమ గెడ్డ సుఖలోలత్యమునకు శీనాథునిగంథములే సాక్యుములు. సుఖలోలత్వము 

జాతీయొక్క_ సాహసమును పోగొట్టును. విజయరాఘువుని సుఖలోలత్వ్యమే తంజావూరు రాజ్య 

పతనమునకు హేతువు, 

పెన నిశేశించిన స్యల్పలోపములు సవరించుకొనిన నాంధజాతి యితర యే జాతులకును చెందును 

తీసిపోదు. ఇప్పటికిని జాత్యభిమానమున శెట్టి లోటును కలుగలేదు. _ విశాలాంధ్ర వ్యాపనకాల = 

మున వారికున్న సాహసము, కార్యదీ క్ల మరల మనము తేచ్చుకొనవలసియున్నది. మన పార్ధ 

క్యము నెప్పటికిని కోలుపోవకూడదు. మనభావ నభివృద్దిపరచి దానిని సోదరభాపలలో నున్న తికి 

తేవలెను. అట్టి సన్ని వేశములు కల్లి రాజకీయదాస్య, భావడాస్యవిము క్యలమై మరల మనపూర్వుల 

యాన్నత్యమును వొంబెద మని యాళించుచున్నాను. 

అలలా 



పూర్వ శాతవాహనులు - ఆ౦ధదేశము 
లో 

డా. మారేమండ రామారావు, ఎం. ఏ., పిహెచ్. డి. 

ఆంధ దేశము నేలిన రాజవంశములలో శాతవాహానరాజనంశము మొదటిది. శాసనములు నాకె 

ములు మున్న గువానివలన చెలియవచ్చు సీ శాతవాహనవంజులే పురాణములలో బేర్కొనబడిన 

ఆంధ్ర రాజవంశీయులని పండితులు నిర్భ్ణయించియున్నారు. _ఆంధ్ఫులు నివసించు దేశ మగుటవలననే 

ఈ దేశమున కాంధి దేశ మనియు, ఆంధు9లలో నొక కుటుంబమునకు చెందివా రగుటవలననే 

శాతవాహనుల కాంధు)లనియు గల నామములు సార్థకము లగుచున్న వి. ఈ యాంధ్ర) రాజులు 

ముప్పదిమంది పరిపాలించినట్లును, వారి పరిపాలనము సుమారు నాలుగు శతాబ్లములకాలము 

సాగినట్లును పురాణములలో చెప్పబడియున్నది. శాసనాద్యాధారములు సీ విషయమును బల 

పరచు చున్నవి. _ఇంతవరకను ఆంధ దేశచరిత)ము ఈ యాంధ్భోరాజుల పరిపాలనముతోనే 

పా్రరంభ మయ్యెనని యంచబడుచున్న ది. అచ్చటచ్చట కొందరు ఈ భావమునకు వ్యతి ₹కులుగ 

నుండిరి. ఇటీవల నీ వ్యతిశేకభావ మొక వాదరూపమును దాల్చినది. ఈ శాత వాహనాంధ 
రాజు లందరికిని అందు ముఖ్యముగ పూర్వ రాజులకు ఆంధిచేశముతో సంబంధము లేకుంజె 

ననియు, వారిలో నిరువదినాల్లవవాడగు వాసిష్టీపుత్రపులోమానియు నతనితరువాత వారును మాత్రమే 

ఆంధ దేశము చేలిరనియు నీ వాదముయొక్క_ సారాంశము. ఇదియే సహేతుకమున్సు విశ్వస 

నీయము నగు-చో అంధి)దేశముయొక. సకోనుమగు చరిత్రమును ఇప్పటివల క్రీ పూ. కి-వ 

శతాబ్దనుండికాక క్రీ, న 2-వ శ తాబ్లనుండి పారంభింప వలసివచ్చును. అందువలన సీనాదము 

విమర్శ సియము. 

౧ 

శాతవావాసనాంధ్రాజులలో కడపటి యేడ్డురు మాత్రమే ఆంధ) దేశము చేలిరని "చెప్పుటకు 

ఈ కింది కారణములు ముఖ్యముగ వేర్కొానబడుచున్న వి. 

1. శాతవాహన వంశజులలో౪  పులోవూవికి పూరంముండ్న రాజుల శాసనములును, కట్టడము 

లును మహారాష్ట్ర దేశముననే గన్పించుచున్నమి ఆంధ్ర దేశమున లేవు. 

2, మహారాష్ట్రము నందలి శాసనములలో నెచ్చటను ఆంధ చేశపృశంన లేదు. 

* Dr. K. Gopalachari -- Early History of the Andhra Country pp. 4—28. 

4 ఈవంకీయులవి ఇంతవరకును 25 శాసనములు అభించినవి* వీనిలో 16 మహోరాస్ట్ర) మునను 1 సొం-సీలోను దొర 

కినవి. మిగిలినవానిలో 1 బళ్ళారి మండలమునను, ర్ ఆంభ్రచేశమునను దొరకినని, 

D0౧౯ 



థ్రీ 

కి 

అయ్యంకి వేంకటరమణయ్యగారి సన్మాన సంచీక 

పూర్వరాజుల నాణెమునై నను ఆంధదేశమున దొరకలేదు. మూడు నాణెములు మూడవ 
రాజగు శాత్రక్రర్టి విగ పరిగణింపబడినవి. కాని అది సరియగు నిర్ణయము కాదు. అందు “విర” 

లేక “భిరోతో అంతమగు శాసనముగల శెండునాణాములు$ భట్టిపోోలు కుభిరకునివి.* మిగిలిన 

నాణెము శాతకర్ణి చే అని అనినను అది పీమాదవశమున ఆంధ దేశమునకు వచ్చియుండ 

వచ్చును. 

అవమురావత్సి భో ట్రిప్రాలు మున్నగుచోట్ల పూతల శతాబ్బులనాటి స్తూపము లుండినను వాటిలో 

గన్ఫ్సించిన శాసనములయం డెచ్చటను ఆ కాలపుశాతవాహనరాజుల ప్రశంస లదు, 

. ఈ రాజులలో మూడవవాడగు మొదటి శాతకర్ణికి “దక్షీణాపథపతి”  అనుబిరుద ముంజెను. 

'కాన్సి యా దశ్షీ ణాపథము మహారాష్ట్రమే యగును. 

గాతమిో బాలశ్రీ) యనురాణి యొక నాసిక శాసనములో తేన కుమారుడును ఇరువది మూడవ 

శాతవాహానరాజు నగు గాతమిపుత శాతకర్ణి విజయములనుు అతని యేలుబడిలో నుండిన 

స్థలములను వేర్కొూనినది వానియం చెచ్చటను ఆంధ దేశము పిశంసింపబడ లేదు. 

ఒక నాసిక శాసనములో *ధనకట సమినెహి” అనుభాగము గలదు. ఇది గాతమిో పుతునిది, 

ఈ భాగమును సమన్గయించుచు సీరాజు ధనకటము లేక థాన్యక టక మునకు "రాజని నిర్ణ యింప 

బడినది. ఈ ఛాగముయొక్క_ పాళమును, ఈనిర్ణయమును సరియైనవి కావు, ఈ శాసన 

భాగమును ోధనకట సమనెహి”' అని చదివి దీనికి *ధనకట శుమణులచత” అను నర్ధమును 

చెప్పవలెను, 

గోచావరీతీరమునందున్న పైఠాన్ లేక (ప్రతిషానపురము పూర్వశాతవాహనుల రాజధాని 
నుండెనుగాని ఆంధ్ర) బేశమునందలి య నగరమును గాదు. 

శాతకర్ణి కే సమకాలికుడుగ ఖారవేలుడను రాజు కళింగమును పరిపాలించుచుం డెను, ఈ ఖారవేలుడు 

శాతకర్ణి ని లశ్ష్యుముచేయక పడమటి దిక్కునకు ెండుసార్లు తన సేనలను పంవితి నని 

యొక శాసనమున వెప్పుకొనినాడు. దీనిని బట్టి శాతకర్ణి పడమటగానున్న భూమికి రాజని 
యర డును. అంధ) దేశము కళింగ(మునకు పడమటగగాక దక్షీణముగ నున్నది. అందువలన 

శాతకర్ణి ఆంధ) దేశమునకు రాజు నుండలేదని చెప్పవలెను, 

ఎ 
పూర్వశాత వాహనులకును ఆంధ బేశమునకును సంబంధము లేదనుటకు పైన చేరొ-నబడిన పితి 

కారణమును విమర్శసీయమే. ప్నిలో ముందుగ గాతమోపుతుినికిని, శాతకర్ణి కిని సంబంధించిన 
కారణములను విమర్శింతేము. 
a] 

+ Rapson — Catalogue of Andhra Coins. pp. 2, — 28. 
* ఈ నాణెములు కుఫిరకునివి అనునది గోపాలా చార్యులుగారి యూహ, 

౨౨౦ 



పూర్వశో తవావానులు - ఆంధధ్రదేశము 

శాతకర్ణీ: ఈ రాజు శాతవాహానవంశపురాజులలో మూడవవాడు. ఈ వంకీయుల పరిపాలనము 

పొరంభింపబడిన 42 వ సంవత్సరమున సింహాసన మెక్కి క్ర. పూ. 2 వ శతాబ్ది కడపటిపాద 

మున రాజ్యము చేసెను. ఇతనికి “దత్షి ణాపథపతి” అను బిరుద ముండెను.? క్ర). ఫ, 1వ శతా 

బిలో వ్రాయబడిన సెరిప్టస్ అను గక గంథమునందు కల్యాణ టగర మున్నగు ₹ేవులు దక్షిణా 

పథపు శేనులుగ వేర్కొనబడినవట! అందువలన అంతకు ెండువందల యెండ్లకు బూర్వ ముండిన 

శాతకర్ణి నాటి దక్షిణాపథమును పై శేవుపట్టణములు గల మహారాష్ట్ర దేశమే యగును గాని 

దక్కను వీఠభూమి యంతయు గాజాలదట! ఈ నిర్ణయము మిక్కి-లీ విపరీతము నున్నది. హిందూ 

వాజ్భయమునం చెచ్చట చూచినను వింధ్యపర్యతములకు ద క్షీణమునను, పాిక్పశ్చిమ సముద్శ 

ములవరకును వ్యావించియున్న భాగ మంతయు దశ్నిణాసథ మని చెప్పబడియున్నది. అంతియగాక 

స్ శాతకర్ణి "రెండశ్వ మేఫములను, ఒక రాజసూయమును, అనేకములగు నితరయాగములను చేసి వేల 

కొలది స్వర్హనాణములను దశ్నీణగ నిచ్చెను. సంకుచిత మగు మహారాష్ట్ర మును మాత్రమే 

యేలినవాని కింత దివ్య ముండుట సంభవము కానేరదు. దశ్రీణాపథ వంతటికిని చేలికయగు 

వానికే అంతటి వైభవపాభనము లుండియుండును. ఇది ఒక యంశము. ఈశాతకర్ణికి సమ 

కాలికు డగు  ఖారవేలు డను కళింగబేశపురాజు “పడమటిదిశకు శాతకర్ణిని లత్మ్యుము చేయక 

నా సై న్యములను పంపితిని” అని యొక శాసనమున వెప్పుకొనెను+ ఇందుమూలమున శాతకర్ణి 

కళింగమునకు పడమటనున్న మహారాన్ట్రమునకే రాజుగాని కళింగమునకు  డక్తీణముననున్న 

ఆంధ దేశమునకు ఏలిక -కాజాల డట. ఈ యూహాయు సమంజసమైనది కాదు. దశ్ష్నీణాపథము 

యొక్క పటమును పరిశీలించినవో ఆంధ) దేశమునందలి బహుభాగము కళింగమునకు పడమట? 

నున్నట్లు స్పష్టము కాగలదు. "నేటి ఆంధి దేశమునగూడ గోడావరిజిల్లావారు విశాఖపట్టణ 

మండలమువారిని, గుంటూరుజిల్లావారు క అప్పా గోదావరి జిల్లాల వారిని “తూర్పు బారు” అనియే 

చెప్పుదురు. కొండవీటి రెడ్డి రాజగు కుమారగిరి రెడ్డి తామిశాసన ముకచదానిలతో! కళింగరాజులు 

తూర్పుదిక్కు.. రాజులనియే చెప్పబడియున్నది. అదియునుగాక శాతకర్ణిని లక్ష్యము చేయక 

ఖారవేలుడు పంపిన సై న్యములలో నొకటి పడమటగా బోయి కృష్ణ వేణీ నదిని చేరి మూపి.క 

నగరమును అలజడిపరచను. శెండవది వీథుండనగరముమోదుగా బోయి దృవిడరాజులతో 

మాం 

స్తు శ్రీముఖుడు 28 ఏండ్లును, పిమ్మట నతని తమ్ముడగు కృష్ణుండు 18 ఏండ్లును పరిపాలించిరి. తరువాత (శ్రీముఖున్ 

కుమారు డగు నీ శాతకర్ణి రాజయ్యను. 

f శాతకర్ణి భార్య నాగానీక నానాఘాట్లో నొక శాసనము చేయించెను. అం దీ రాజు "జై భవము వర్ణింపబడినది, 

ఈ బిరుద మొ శాసనమున గలదు. (Ep. Ind. X. Luder's list No. 1112)" 

+ చూ. ఖారవేలుని హథిగుంఫ శాసనము, Ep Ind, XX pp. 71-89. 

{ కుమారగిరి అనపర్షి తామ శాసనము JAHRS XI pp. 191—205: 

చశీ.౨ీ౧ 



శ్రీ అయ్యంకి వేంకటరమణయ్యగారి సన్మాన సంచిక 

పోశెనుశ ఈ మూవీకవిధుండ  నగరములతో శాతకర్ణి కే విధమగు సంబంధమును లేనిచో 

సీ సందర్భమునం దతని ప పిశంస అ అనుచితమే యగునుగచా 1 ఖారవేలుడు తన యుస్టయాత్యలనే 

వర్ణించుచుండిన చో తన సైన్యములు పడవుటిదిశ నా యా పి దేశములను జయించెనని చెప్పు 

కనిన జాలునుగదా ! అతని సైన్యములు కృష్ణానదిని చేరుటకు శాతకర్ణి ని నిర్ణత్ష్యుము చేయవలసి 

వచ్చె నను నంశము స్పష్టమగుచున్న దిగదా అనగా శాతకర్ణి ఆంధ) దేశమునందున్న కృష్ణా 

నమూసీనదుల . పాగింతమునకునుు కిభుండ నగరమునకును నలికయనియు, నితనిని ధిక ,_రించియేం 

ఖారవేలుడు తన సె సైన్యముల సీ పాింతేములకు జంపె ననియు నిస్పంచేహముగ 'జెప్పవచ్చును. 

నాణెములనుబట్టి యా శాతకర్ణి శుంగ రాజుల వద్దనుండి మాళవమును జయించెనని యూహింప 

నగును ఆ సందర్భుముననే "అత డొక యశ్వేమేధమును చేసి యుండును, కెండవ యశ 

మేధమును ఖారవేలుని శెండు దండయాతిలును ముగిసిన పిమ్మట స్ యాంధ్ర భాగమును 

తిరిగి వశపరచుకొనిన పిమ టనే యో రాజు వేసియుండును. అటుపైన దశ్రీణాపథ మంతటి 

కీని అపితిహ తాధికారిమై యితడు రాజసూయమును చేసియుండును, వది రెండవ యంశము. 

అంధి దేశమున గోడావరిమండలమున మూడు పాిచీనము లగు నాశాములు దౌరకినవి. అందు 

ఒకడాని కొకవై పున సింహాముబొమ్మ గలదు. ఇది చతురసమగు నాషఇెముకై ఒక వలయములో 

నున్నది. ఇది మాలవములో పోతపోయబడిన దనియు, శాతకర్ణి దనియు స్పష్టమగుచున్నది. మరి 

శెండు నాణెములమోద నొకవై పున నేమియు లదు. శెండవనె నైపున సింహమును డానిచుట్టును 

“రా వి (భి రసి అను శాసనమును గలదు. ఈ కెండునా ణాములును సింహగోప్పి యుడ గు 

భట్టిప్రోలు కుఖిరకుని వట. ఈ సమన్వయము సమంజసము కాదు. శొసనములోని “నిరస ” అను 

నకశ్షరములకు ముందు “కు” అను నొక యతక్షురమును 'జేర్చినవో మై యూహపకారము “కుభిరసి * 

అని యగును గాని “ణో? కును ఈ *కుభిరస ' కును నడువు మరియొక యత్రురస్థానము మిగిలి 

పోవును. అందువలన నీ యూవా సరియైనది కాదని స్పష్టమగుచున్నది. “భిరస” అను భాగమునకు 

ముందుగల శెండు ఖాళీలను ఇంకొక విధమున పూరింపవచ్చుును. స్ట శాతకర్ణి అనేకయజ్ఞ ము 

లను చేసినవాడేగాక “శూరః”, “పరు” అని పిసిద్ధికెక్కి న వాడు. ఇక్షు “తనిసంతతీతోని 

గాతమిాపుతుడును “శాత్ర వాహనవంశయశేః పితిష్టాపనకర అనియు *వకఏరఖి అనియు 

ప్రఖ్యాతుడుగ నుండెను. 1 శాతవాహన రాజులలో కొందరికి “శాతకర్ణి "యను చిరుదము 

* ఈ పిధుండ నగరము పూర్వ రాజులచే కట్టబడె నని వాథిగుంఫకాననమున చెప్పబడినది. క్ర. శ్ర, 2వ శతాబ్టినాటి 

టాలెమో అను యవనుడు ఈ పిభుండనగరము కృష్టామహానదీ ముఖద్యారములకు నడుమ, శెండిటికిని నమానమగు 

దూరమునను, వరంగల్లుకం పేను తీరమునకు దగ్గరగను ఉఊన్నదని 0 వా/సియున్న్వడు. ఎట్టు చూచినను ఇది ఆంధ్ర 

"జేశముననే ఉండును, ''ఖారవేలుని సై నములు చానిని ధ్యంసము చేసెను. ఇది శాతకర్ణి నగరమే యగుచో నీరాజా 

ఖారవేలునితో చేల పోరాడలేదని గోపాలావార్యులుగారి ప పృళ్న, ఈ సమయమున శాతకర్ణి శుంగులతో పోరు" 

చుంజెననియు, నటుపె నత డీ నగరమును త్రిరిగి వశపరచుకొని యీ శుంగులతోడను, కళింగులతోడను పోరి సంపా 
దించిన విజయములకు సూచనగ శాతకర్ణి ఆెండళ్వమేధములను చేసెననియు నా నమాభానము, 

$ గౌతమి బాలశ్రీ నాసికళాసనము, ౧665 List No 1123. 

అవంతి 



పూర్వళాతవాహనులు - ఆంధ్ర దేశము 

గలదు. ఈ వీరుదము నాచజెములమోద “శతి” లేక “సద్ది అని హ్రస్వ రూపమున నుండును 
ఈ యంశములను బట్ట పై రండు నాణెములమోది శాసనభాగమును “*రణొసదవిరసొ అని సంస్క 

రింపవచ్చును. అప్పుడు దానికి “పీరు డగు శాతకర్ణి యను రాజుది” అను నరము వచ్చును. 

ఈ నాణెము లాంధి దేశముననే దొరకుటవలన వీని కీ రాజు యేలిక యని చెప్పవచ్చును. 

గౌతమీపుత్ఫుడు: —ఈ రాజు నాసికళాసనములో నొకభాగమును “భజ్ఞ కటసమినెహి”” లేక 

“ధా న్యకటస్యామినాహి”*లఅని చదువక “ధు న్షకటశ మై: "అను నర్ష వచ్చునట్లు “ఢజ్ఞ కటసవు 

నెపిి” అని చదువవలెనట. అప్పుడు ఛాన్యకటమునందలి శమణులనేతే మహారాష్ట్రిమునం దక 

గ్రామములోని భూమి ధర్మము చేయబడి నను నర మేర్చడును. దానికి రెండు అభ్యంతరములు 

గలవు (1) బొద్గసన్యానులను చెల్పుటకు “శ్రమణ' 'శబ్బ మి మహారాష్ట్ర శాసనములలో నెచ 

టను వాడబడలేదు.! (2) ధాన్యకటకము గ తమిపుతు)ని యెలుబడిలో లేనియెడల నానగత 

వాసులగు భిక్షువులు ఆ రాజురాజ్యములోని గ్రామము నొకదానిని ధర ్రముచేయుట పాసగనేరదు. 

కావున నా శాసనము థాన్యకటకస్యామి యగు గాతమిపుతు)ని గామదానమును శెలుపునని 

చప్పుటయే సమంజసముగ నుండును. ఇది యొక యంశము. ఈ రాజు తల్లి గాతమి శాసనములో 

నితని విజయములలోగాని, యేలుబడిలోనుండిన పి బేశములలోగాని అంధి దేశపిశంస లేదట. 

ఇఇతేడు ఆంధ దేశమును జయింపకుండుటచే విజయములలో నీ చశపిశంస చేదు. ఇక నిత దేలిన 

భాగములలో ఆంధిభాగము గలదని పత్యక్షుముగ గాకున్న మరియొకవిధమున నిస్సం చేహముగ 
గాంచనగుచున్నది. ఈ రాజు పాలనము గల విభాగములలో అశ్మక, ములక యనునవి గలవు. 

ఇందు ములక యనునది పైశాన్ పంత మనియు అశ్మకయనునది దానికి దక్షీణముగ గోడావరి 

"వెంబడి వ్యావించియుం జెననియు పండితుల నిర్ణ యము.t ఈ భాగములు నేటి తెలింగానాలోని 

యు త్తరభాగమునకు సరియగుచున్న వి. 

ములక యను భాగము అంధ) చేశమునందలి మురికినాడును కావచ్చును. ఈ గాతమిోపుతు)ని 

యేలుబడిలోనున్న పర్వతముల “ముహేంది చకోర సిరిఠనిియనునవి గూడ గలవని సె నాసిక 

శాసనమునం దున్నది. హేంద” యనునది ఆంధ దేశమున సుప్రసిద్ధమైన వు పేందిగి8. 

సిరిళన యనునది (శ్లీశెలము లేక (శ్రపర్వతవ మని పండితుల నిర్ణయము. * గ సంటూరుజిల్లాలోని 

% ఇవి గోడావరిజిల్లా ఏజన్సీ పొాంతములో చిట్టలి ఆను చేచిరాకు గామమున దొరశినవి. 

4 ఈ శాసనము ద్వారా గాతమిోపుతు)డు తన 18వ రాజ్య కాల సంవత్సరమున _ అంతవరకునును ఉషవదత్తుని 

భోగమునందున్న , పశ్చిమ కఖడి గాామమునందలి 200 నివర్తనముల భూమిని శుకిరసీ కొండమీది" భితువులకు దానము 

వేసెను. Luders’ list 1125. ఇందలి “ధనకట సమినెహి” అను పాశమును భగవాన్ లాల్ ,బూలరు, సెనార్ట్ అను 

పండితులు ఉపపొదించిరి. 

t R.S. Bhandarkar — Early History of the Deccan p. 18. n. 2. 

1 Dr. Bhandarkar — Dekkana of Satavahana finds in Ind. Ant. £7 p. 150. 
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శ్రీ అయ్యంకి వేంకటరనముణయ్యగారి సన్మాన నంచిక 

నాగాష్ట్రనకొండకును శ్రీపర్యతీవని చేరు గలదు. దీనిని బట్టి తూర్పు కనువులలోని యు తేర 

భాగమునకు మహేందిగిరికొండ లనియు, దశ్షీణభాగమునకు ఫీ పర్వతగిరు లనియు వేరు గలదిని 

యూహింపవచ్చును. పురాణములలో శిగిరి చకోరపర్యతములు కలిపి వేర్కొనబడినవి. దీనిని 

బట్టి తూర్పు కనుమలలోని మధ్యభాగపుకొండలు చకోరగిరికొండ లని పేర్కొన బడియుండునని 

యూహింపవచ్చును. అప్పుడు “వమహంది చకోరసిరిఠని అనినప్పుడు కొంచ మెంచుమించుగ 

తూర్పు కనుము లన్నియు చెప్పబడిన క్లుగదా ! గాతమిాపుతు9డు “శీవలము నీ కొండలనే పాలించి 

యుండడుగదా ! అందువలన తూర్పుకనువుల కిరువంకలను గల భాగ మాతని యేలుబడితో నుండే 

నని చెప్పవచ్చును. ఈ కొండలకు తూర్పు పడవురలనే ఉన్న ఆంధ దేశ మా రాజుపరిపాలన 

మున గల దని ఇందువలన స్పష్ట మగుచున్నది, 

పె చర్చవలన శాతవాహానవంశమునందు ఇరువది మూడవవాడగు గాతమిోపుతుడును, మూడవ 

వాడగు ఫ్ర ఇాతకర్ణి యు ఆంధ) దేశము నేలి రని స్పష్టమగుచున్నది. ఇక మిగిలినవి "రెండు ముఖ్య 

ములై న అంశములు. మహారాష్ట్రమున దొరకిన శాసనములయందు ఆంధ) చేశపశంస వల లేదు) 

అనునది యిందు ఒకటి. “ఆంధ దేశము)” అను మాటకు ఆంధిపథము” అను పదము మాతృక. 

ఈ ఆంధిపథము కీ. శ. శీ వ శశాబ్దినాటి యొక పల్లవశాసనమున గలదు. + అప్పటి కీ ఆంధ్ర 
నాతచావానుల పరిపాలనము ముగిసి 1 ఒక శ తాబ్బము దాటిపోయెను. అమరావతీ పాంతమున 

కీ చేరుండెను. పోచీనబొద్ద వాజ్మయమున అంధక గణ, అంధక విల్లా, అంధక అను పదములు 

గలన్ర.* ఇవన్నియు ఆంధ్ఫజాతిని సూచించు నవిగనే గన్సించుచున్నవి గాని యొక "దేశమును 

సూచించునవి కావు. చేశసూచకమైన అంధ లేక ఆంధిపదము పై పల్లవశాసనమునచనే మొదటి 

సారి గాంచనగుచున్న ది. దీనినిబట్టి ఆంధిజాతీయులై. న రాజులు పాలించిన ప చేశ మగుటను బట్టి 

యీ (పబేశమున కావేరు ఆ రాజులు గతించిన వెనుకనే వచ్చెనని యూహింపవచ్చును. అగుచో, 

వారి యనంతరము, వారినిబట్టి యేర్పడిన జేశనామము వారి శాసనములలో గన్సింపచేరదుకడా ! 

ఇక మిగిలిన యంశము పూర్వశాతవాహనులు మహారాష్ట్రమును మాత్రమే పాలించియుండని-వో 
వారి శాసనాదికములు ఆంధ) దేశమునం చెచ్చటను లేక ఒక్క మహారాష్ట్రమున మాత్రమే 

యేల గన్పింపవలెను! అనునది. పురాణములలో (శ్రీముఖు డను అంధిడు, తన 
సజాతీయులతో గలిసి భూమిని సంపాదించునని చెప్పబడినది.! ఇతని విగిహమును, ఇతని 
సంతేతివారి శాసనాదికములును మహారాస్త్ర్రిమున గన్పించుచుండుటచే నితడును సజాతీయులును 

+ శివస్క-౦దవర్శ మెద వోలు శాసనము. Ep, Ind. VI pp. 84-89. ఇది కీ శ, లవ శతాబ్ది -వొందటి పాదము 

నాటిది. | 

+ శాశవాహానుల పరిపాలనము క్ర, శ, రివ శతాబ్టి మొదటిసాదమున ముగిసెను, 

* Cowell and Thomas — The Jatakas 1, pp. 208, 12; V. p, 10, 138. 

+ శిశుకోంధు స్య జాతీయః పప్ప ్యత్రీమాం వసుంధరాం 

కిట pn 



పూర్వశాతవాహనులు ఆ ఆం[ధదేశము 

సంపాదించినభూమి మహారాష్ట్ర) మని స్పష్టమగుచున్నది. ఇది అకోకచకివ ర్హి మరణించిన కొద్ది 

కాలమునశే జరిగె నని పండితులు నిర్లయించినారు. ఇదే సమయమున నుత్తర దెశమునందలి 

మార్యసామాిడ్య భాగము శుంగరాజుల వశనముయ్యెను. మాలవము శుంగుల స్వాధీనము నందుండి 

నను ఆంధిశాత వాహనులవే జయింపబడే నని నాణెములును, శాసనములును  తేలుపుచున్న వి. 

అదియునుగాక యీ కాలమున యవనులు పంజాబును మధ్య దేశమును వశపరచుకొని శుంగ 'రాజ్యనుప్రై 

దండే త్తిరి అందువలన (శ్రీముఖుని సంతతివారు తాము కొ) త్తగ జయించిన మహారాష్ట్రమునకు 

యవనులవలననుు శుంగులవలనను (ప్రమాదమురాకుండ చూచుకొనుచు నా చేశముననే యుండవలసి 

వచ్చెను. అటుపై న శుంగుల యధికారము శ్లీణించుకొలదిని ఫీరు విదిశ విదర్భలలోనికి జొచ్చుకొని 

పోయి శాజ్యమును విస్తరించుకొనుచు ఆంధ బేశపు టు శ్రరదిశేను జాగ త్తపరచుకొనిరి. ఈ అవసర 

కార్యములు శాత వాహనవంశమునందు కొన్ని తరములవారిని ఈ పాొంతములనే నిలిపి వేసెను. 

వారును అచటనే ఊానధర ములను చేయుటవలన చారి శొసనము లచటనే లభించినవి. ఇక 

మరియొక యంశము మిగిలినది. అది భట్టిపోలు, అమరావతీస్తూపములు (క్రీ! పూ! కి-వ శతాబ్ది 

నుండియు నున్నను, అంబెన్నియో శాసనము లుండినను వానిలో నేదియు పూర్వశాత వాహన 

రాజులను వల వేర్కొూనుటలేదు ? అనునది. రాజులు వేయించిన చానశాసనములలో వారి సెస్టును, 

రాజ్యకాల సంవత్సరములు నుండును. సామంతులు నుద్యోగులును చేయించిన శాననములలో 

కొన్నిటియం చానాటిరాజుల పిశంస యుండును కొన్నిటిలో నుండదు. సామంతులును ఉద్యో 

గులును గాని వారు చానధర్శములను జేయుచు వేయించినశాసనములలో రాజలయొక్కయ్యు వారి 

రాజ్యకాల సంవత్పరములయొక్కయు పిశంస పాొొయికముగ నుండదు. శాతవాహన రాజుల 

శాసనములు గల నాసిక కాశ్లే మున్నగు చోట్లనే యీ రాజుల పిశంస లేని శాసనము లెన్ని యో 

గలవు, అ బేవిధమున నాంధి దేశమున శాతవాహనరాజులును వారి యాఫితులుము వేయించిన 

శాసనములు పులోమునికి తరువాతవే యగుటచే వానిలో మాత మోారాజుల పిశంస “లదు. 

అంతకు బూర్వ ముండిన దాతలు సామాన్యపౌరు లగుటచే వారి శాసనములలో నీరాజులపెర్లు లేవు. 

3 

పూర్వశాత వాహనులకాలమునం దాంధి దేశము వారిపరిపొలనమున లేదను వాదమునకు గల 

కారణములను విమర్శించి అవి యసమంజసము లని యింతవరకును నిరూవించితిమి. ' 

'మొదటినుండియు అంధి దేశ మీ రాజుల పాలనమునం దుండెననుట క్రీ క్రింది -కారణములనుగూడ 

పేర్కొనవచ్చును. 

le పురాణములనుబట్లయు, పా9చీన బౌద్ధ నాబ్బయమును బట్టియు పా క్తి రము ఆంధ్యులనివాస 

స్థానమని చెప్పవలసి యుండును. _ ఆంధ్రిజాతి చంద్భోగు ప్త మార్యుని నాటికే మార్యులకు 
బిమ్మట పిబలమైనజాతి. ఈ యాంధ్యుల కప్పటికే 80 పరిఖావృతములై న నగరములును, 

(29) ౨౨౫ 



శ్రీ అయ్యంకీ వేంకటరమణయ్యగారీ సన్మాన సంచీక 

పెద్దసై న్యమును గలను.* అశోకుని కాలమున ఆంధులు పుళిందశ బర రాస్ట్రికపెటనక భోజకు 
లతోపాటు మార్యసామాిజ్యపు సరివాద్దులలో నుండిరి. రాష్ట్రికులు నేటి మహారాష్ట్రము 
నను, భోజకులు బేరారులోను,  పెటనికులు సై ఠాన్ పా్రంతమునను, పుళించాదులు వింధ్య 

దక్షీణభాగమునను ఉండిరి. అంధులకు పెన చోళపాంచ్యాది ద్రవిడ రాజ్యము లుం జెడ్పి, 

దీనినిబట్టి అశోకుని కాలమున దివిడ బేశమున కు_త్తరమునన్ను, మహారాష్ట్రమునకు తూర్పు 
నను, . గోదావరికి దశ్షిణమునను గల దళశ్నీ శాపథభాగ మంతయు ఆంధఏజాతి స్వాధీనమునం 
దుండేనని స్పష్టమగుచున్నది. అకోకునికాలమునందు ఆంధు”లలో * రాజులు లేరు. ఆంధ 

జాత్తీయంతయు కొన్ని కుటుంబములు నుండి యొక్కొ_కవంశము కొంతకొంత భాగము చేలు 
చుంజెనేవమూ! శాత వాహనకుటుంబ మిట్టివానిలో నొకటి. ఈ వంశీకుడై న శ్రీ)ముఖు డొక్ట డే 
మహోరాష్ట్రమును జయింపలేదు. అతని నాయకతగమున ఆంధిజాతి యంతయు గలసి యా 
విజయమును సంపాదించెను. అంతటినుండియు శ్రీముఖుడు, నతని సంతతివారు నాంధ్రిడాతి 
కంతటికిని ఆజాతియొక్క_ భూము లన్నిటికిని నాయకులు లేక రాజులు అయియుందురు. అందు 

వలననే నూడవరాజగు ఇాతకర్ణి “మహారాష్ట్రపతిొ” యనిగాక “*దన్ష ణాపథపతి” యను 
బీరుదమును వహించెను. అశ్లే గాతమాపుతు)డును సీ విరుదమును వహించెను. కావున నీ 
దశ ణాపథపతిత్యమే శాత వాహనరాజుల అఖిలాంధ)పతిత్యసూచక మని నిస్పంచేహముగ 

ప్పవచ్చునుం 

2, గాతమిపుత) శాతకర్ణి మహారాష్ట్రమును శకరాజులనుండి జయించెను. ఇతడు తన 18వ 
__ రాజ్యసంవత్సేరమున అంతవరకును శకరాజగు ఉవవదత్తునియధీనమునం దుండిన గామము 

నొకదానిని దానము చేసెను. ఇతని 14 వ రాజ్నుకాలపుశాసన మొకటి మహారాష్ట్రమున 
గలదు. శకానున సీత డీచేశము నా పాంతముననే జయించియుండవలెను, అగుచో నీ రాజు 
అంతకు పూర్ణ మెచ్చట నుండెను! ఇత డాంధి దేశమును జయింప లేదు. ఆంధ దేశ మితేని 
పరిభాలనమునం దుండెనని యితని తల్లి శాసనము తెలుపుచున్నది. దీనినిబట్టి శకరాజులు 
మహోరాష్ట్రమును వళశపరచుకొనినవిముట శాతవాహనరాజు లాంధ 9 దేశమును మాత్రమే 
యేలుచుండిరనియు, గౌతమిపుతు) డిచట 1కి వండ్లు పరిపాలించి యటుపై శకులను జయించి 
మహారాష్ట్ర)మును స్వాధీనపరచుకొనె ననియు చెప్పవచ్చును. 

అమరావతీ స్తూపములో “గాతమి నమో” అను శాసనముగల ఒక విగ్రహము దొరకినది. ఇది 
గాతమిపుతుూని తల్లియగు గాతమాభాలశీ ప్రతిమ. యని పండితు లూహించిరి.4 ఈ 
యమనరావతీపొంత మా రాజు పరిపాలనలో లేనిచో నితని తల్లి విగోవా మిచట నెట్లుండును ? 

న Mc. Crindle — Megasthenes, Ch. II, | 
T Luders’ List No. 1105. 

+ Gopalachary — Early Hist. of Andhra P. 15 N. 69. 

ఇలు 

ళు 



పూర్వశాతవాహనులు - ఆంధ్ర దేశము 

4. శాతవాహనరాజులలో 1 వ వాడగు హాలునికి స ప్పగోడావరీ తటాకమును భీమేశ్వర సాన్ని 

ధ్యమును గల దా) క్షూరామముతో సంబంధ ముంజడెనని తెలియనగుచున్న ది. 

ర గాతమిపుతు)ని పూర్వులలో చకోర, కుంతల అను నిర్వురు రాజు లుండిరి. కుంతేలము మహో 

రాష్ట్రములోని భాగము. చకోరపర్వతపా్రొంత మాంఫ)) దేశములో నిది. ఒహూుశేః ఈ యిర్యురు 

రాజులును ఆయా పా9ంతముల జని ంచుటవలననో, తేక సింహాసనమునకు రాక పూర్వము 

వానికి రాజపితినీధులుగ నుండుటవలననో వారి కా ేశనామములే వచ్చెనని యూహీంస 

వచ్చును. 

మై చర్చనుబట్టై శాత వాహానవంలీ యులకు నాంధీ) దేశము నకును గల సంబంధము నీ విధమున నిర్ణ | 

యింపవచ్చును. అంధులు అశోకుని నాటికి దశ్ష శాపథమునందలి ప్రాజ శ్రధ్యభాగముల నుండిరి, 

ఆ చకవర్శి మరణించినవనుక వారు శ్రీ)ముఖుని నాయకత్యమున  మహారాష్ట్రమును జయించిరి, 
అంతటినుండియు ల్రీ)ముఖుని సంతతివారగు శాతవాహానవంశేజులు ఆంధులకు "రాజుల రి, 

తాత్కాలిక రాజకీయపరిస్టితుల ననుసరించి యీ రాజులు సుమారు రెండుశతాబ్బముల కాలము 
పశ్చిమముననే నిలచిపోయి అటనుండియే దశ్నిణాపథమును పాలించుచుండిరి. శకులు దండెత్తి 

వచ్చి మహాోరాష్ట్రమును జయింపగా శాతవాహనరాజులు మొదటిలోవలనే దశ్ని ణాపథప్రాజ శ్రధ్య 

భాగములను, అనగా సువిశాలాంధి) దేశమును మాత్రమే పరిపాలింపసాగిరి. విమ్ముట నీయాంధ్ధ. 

"దేశమునుండి బయల్వెడలి గాతమిోపుతుడు శ్షహరాటులను నిర్మూలించి మహారాష్ట్రమును 

జయించి దక్షీణాపథ మంతటికిని ఏలిక అయ్యెను. అతని సంతతివారును ఉజ్జయినీ శకవంశీయులతో 

ప్రత్యర్థి త్యమును సాగించుచు, పీలగునంతీ వరకును మహారాష్ట్ర విదర్భ దేశములను, ఆంధ దేశమును 

గూడ పరిపాలించుచునే యుండిరి. ఇందువలన మొదటినుండియు అంధ) దేశము వాతనాహ 

నాంధ్య రాజుల పాలనమునం దుండె నని నిస్సం చేహముగ జప్పవచ్చును, 

౨౨ రి 



(శ్రీనాథుని కనకాధిషుకకాలము 

శ్రీ బండారు తమ్మయ్య 

సుప్రసిద్దాంధి) కవిసార్యభాముః డగు (శ్రీనాథుని జీవితమునందలి యుక్కృృష్ణ విషయములలో 
గర్హాటక భూపాలాస్థానమున నాతం డొందిన కనకాభిపేకసత్కార మొకటి. యశో భిలామ్రియగు 

సీ కవివతంసుండు నిజజీవితములో. దనకు గలిగిన వై భవ్యపాభవములను దన (గంథములంచెమి, 

చాటుపద్యములం దేమి సాధారణముగ నెప్పటి కప్పుడు (ప్రకటించుకొనెడి స్వభావము కలవా(డు, 
మన కింతవజకు దొరకినట్టియు దొరకకున్నను (శ్రీనాథునిచేం దదచితములిగ నుదాహరింపంబడి 
నట్టియు. గృతులను బరీ కీ ౦చిన-చో వాని పౌర్యాపర్యము స్స్ (క్రిందివిధమున వునము సులభముగ 

నిర్ణయింపవచ్చును. (1) మర్వుత్తరాట్బరిత్ర (2) శాలివాహన స ప్తశతి (కి) పండితారాధ్యచరిత్రము 
(4) శృంగారనై మధము (5) హరవిలాసము (6) భీమఖండ మనంబడు భీమేశ్వరపురాణము (7) కాళీ 
ఖండము (5) శివరాత్రి మాహాత్మ్యము.  శ్లీనాథుడు కర్గాటకాస్థానము నందలి విద్వత్కవి 
సార్వభౌముండు; అష్ట్రదిసయయశ్ వష్ట్రంభుండు నగు గాడడిండముభ ట్లారకునిం దన కనితాపాండిత్య 

శాండీర్యమున నోడించిన పిమ టనే కవిసార్యభౌమబిరుదమును గైకొని యశేచ్చముగ చాడుకొ'ను 

చుండినట్టులు శీ/నాథకృతే మని. నిర్యివాదముగ నంగీకరింపంఒడు నీ క్రింది చాటుపద్యమువలన 

వ్యకృము కాగలదు. 

సీ దీనారటంకాలం దర మాడించితి, దశకి ణాధీకు ముత్యాలకాలం 

బగులగొట్టించి తుద్భటవివాద పౌఢి, గాడ డిండిమభట్టు కంచుఢక్క 

చంద్రభూప. (శేఖర) [కియాశ క్షి రాయలమొక్షం బాదుకొల్పితి సార్వభె చుబిరుదు 

పలుకుతోడై తాం ధభాపామహాకావ్య, నై హధ(గ్రంథ సందర్భమునను 
ఎటులుమెప్పించెదో నన్ను నింకమోంద, రావు సింగముహీపాలు ధీవిశాలు 

నిండుకొలువున నెలకొనియుండు నీవు సరససద్దుణనికురంబ! శారదాంబ! 

ఈ కవిసార్యభౌమబిరుదము కీ/నాభునికృతులళో మనకు. గాశీఖండ, శివరాత్రి మాహాత్మ్యము 
లందు మాత్రమే కాననగును. తత్పూర్వరచిత (గంథములలో నాతం 'జెచ్చటను దానిని. జేరొొ-న 

లేదు. మజీయు గన్హాటకాస్థానమునం దా నొనరించిన విబుధరంజనమునుు గ్రైకొనిన కనకాభిేక 
సత్కారమును ము కృకంఠముగ నాతండు కాశీఖండమందలి యో (కింది పద్యములందు మాత్రమే 

(పకటించియున్నా (డు. 

సీ. చిన్నారిపొన్నారి చిజుతకూకటినాడు, రచియించితి మరుత్తరాట్బరిత్ష 
నూనూగుమోసాల నూత్నయావనమును శాలివాహనస ప్రతి నొడివితి 

రర 



(శ్రీనాథుని కనకాలి షేకకాలము 

సంతరించితి నిండు జవ్య్వనంబునయందు, హర్ష నెవధకావ్వ మాం[ధభామ 

పౌోఢనిర్భరవయః ;పరిపాకమున. గొన్కియాడితి భీమనాయకుని వుహిను 

న పోయ మింతకు మిగుల. 7 గ నా్రాలకుండం, గారికాఖండ వను మహాగ ఇంథ మేను 

'దెనులసం గావింతుం గర్గాట చేశకటక, పద్భవన హేళి శ్రీనాథభట్టమాళి. ఖః 

శా కర్తాట శీలిపాల మౌ క్రిక సభాగారాంతరావ ర్తిత 

స్వర్ణ స్నాన జగ త్ర సిద్ద "విరా ట్ర ట్ల ంస్తుత్య చారిత్ర! దు 

దూర్థోరాశిగధీర! ! పహ ముఖమధ్యాహ్నా పరాప్ష్రర్చి తా 

పర్హావల్ల భ! రాజశేఖరమణే! ప పంటాన్వయగా)మణే ! 

ఇట్టి జగత్రసిద్ద విషయము భీమఖండరచనమునకు ముందే జరగియున్న చో. దత్క్యృతిపతి యగు 
చెందవు యన్న మంతి” శ్రీనాథునిం బిశంసించినట్లుగా నందు. జెప్పంబడిన, 

సీ, వినిపించినాండవు వేమభూపాలున కఖలపు రాణవిద్యాగమములు 

కల్పీంచినాండవు గాఢపాకంటబైన ౩ హర్ష నై మధకావ్య మాంధ్ర భావ 

భావించినాడవు బహుదేశబుధులతో విద్యాపరీక్షణ వేళలందు 

వెదజల్లి నాండవు విశదక్రీ ర్తి స్ఫూ రి కర్ఫూరములు దిశాంగణములందు 
గీ. పాకనాటింటివాండవు బాంధవుండవు, కమలనాభుని మనుమండ వమలమితివి 

నాకుం గృపసేయు మొక పిబంధంబు స్వు, కలితేగుణగణ్య! శ్రీనాథకవివశేణ్య! 

అను పద్యములో నిది తప్పక యుడాహరింపంబడియే యుండును. దీని నందు విస స్నరించుటకుం దగిన 
కారణము కానరాదు. కావున శీ)నాభు(డు కర్లాటకాస్థానమున "కీయ డిండిముభట్టు నోడించి 
కఏసార్యభౌవు బిరుదమును బాదుకొలిపినది ఫీవఖండరచసేమునకుం బిమ్మటను, కాలీఖండ రచన 
మునకు. బూరంమును జరగియుండు నని స్థాలదృసష్ట్రివలన నే సులభముగ నిర ర్ల యింపవచ్చును, 
శీ)నాథుని శీవుఖండమునం దత్కృతిపతి యగు బెండపూడి యన్నామాత్యుండు దాశైరాను 
భీమేశ్ళరాలయమున నంతేకు మున్నొానర్చిన గోపురమండప నిర్మాణము లీ కింది పద్యమునం 
"బేర్కూనంబడినవి. 

దక్షవాటికయందు. దరుణేందుమాళి! 'మొగలీవాకిట థామమును ర-చచించె 

గీ పో శావపిగోపు పుర పాంగణమున, స ప్తమునిసింధు సోపాన సరణి శెలనం 
దీర్చి భవనంబు భీమయ టేవునగర మంతి దేవయ యన్న యామాత్యవరుండు. 

-ఈ నిరా గణములు గీ! శ॥ న 1428లో జరగినట్లు ఛ మేశ్యరాలయమున అన్నమంతి శాసనము కలదు, 
నా. 

* “భట్రసుకవి”” యనెడి ముదిత ప్రతులలోని సాక్రము సరిమైనదినం గాన్సింపదు. -చిన్నయనూరిగారు. సేకరించిన 
వ్యోత పుతులలోని పాఠము “భట్టమా లి” యనియీ, 

వి.వి 



శ్రీ అయ్యంకి వేంకటరమణయ్యగారి సన్మాన సంచిక 

నో శాశకే పుష్కర బాణ విశ్య గణితే సంవత్స కే కీల త్తే (18350) “శా _్రక్యాం శనివాసశే సుకృతథీ కీయన్న మంతీిక(రః 
దశ్రారామజ భీమలిం౫పురత శ్శీ9న _ప్థగోదాతశు 

(పాచీ గోపురమండపం సమకరో దమ్యం శిలానిరి శతమ్”! 

దీనినిబట్టి ీమఖండరచనము క్రీ. శ. 1480 (పాంతమున జరగీయుండు ననుట విస్పష్ట మగును. 
వినుకొండ దుగ్గమునం గర్హాటకాధిశ్యరుల భాండాగారాధ్యక్షుడుగా నుండిన వల్ల భామాత్యుండు 
రచించినట్లుగా గానవచ్చు (క్రీడాభిరామ మను వీథినాటకము _ (శ్రీనాథకృతమే యని కొందజు, 
వల్ల భరాయకృత మని మజికొందబు వివదించుచున్నారు. ఆ వివాదములతో మన _ కిచ్చటం 
బిస క్తి లేదు. శ్రీనాథుడు భీమఖండ రచనానంతరము డిండిమభట్టు నోడించుటకయి కర్లాటకా 
స్థానమున "కేంగనపుడు మధ్యేమార్షమున వినుకొండలో గశ్తాటాధోశ్వరుల యుద్యోగి యగు 
వల్ల భామాత్యుని దర్శించి యప్పుడే [కీడాభిరామరచనమున దనవేయికూడ వైచి యాతని కా 
గింథరచనమున దోడ్చడె నని నాయభిపాయము. వది యెట్టున్నను |శ్రీనాభునిభీమఖండమున 
మూలన్లోకానుగుణముగ నాంధ్రికరింపయిడిన, 

న్ గాక్ష్యసిద్ధాంతమత ముష్కకాలకలన, శకున మూనుట యది బృవాస్పతి మతంబు, 
విప్పజన వాక్య నురయంగ విస్థుమతేము, సర్యసిద్దాంత మభిజిత్తు సమ్మతమగు. 

అను పద్య ముచితమగు మార్పులతో సంద ర్భానుగుణముగం .శీడాభిరామమున నీ కింది విధముగం 
7 కొనంబడినది. 

గ గార్ల సిద్ధాంతమత ముహఃకాలకలన, శకున మూనుట యది బృహాస్పతిమతంబు 
వ్యాసమతేము మనః(ప్రసాడాతిశయము, విప్పజనవాక్య వమురయం౫గ విన్థుమతము. 

ఇది (శ్రీనాథుని పనియే యని సపహృదయులకు. దోయకపోదు. 

దీనినిబట్టి శ్రీడాఖిరామ రచనము, (శ్రీనాథ్టుని వల్ల భరాయ సందర్శనము భీమఖండ రచనానంతరమే 
జరగి యుండునని స్పష్టము కాగలదు. కాళీఖండకృతిపతి యగు ఏరభ దారెడ్డి రాజ్య పాల నము 
రాజము హేం్యద్రవరమున క్రీ. శ. 1445 (పాంతము నాటికే యంతరించినది. అందుజ్షే. “బాయ మింతకు 
మిగుల గై_వాలకుండి శ్రీనాథుడు కూర్చిన యోగ ంథము భీమఖండరచనము జరిగిన నాలు? దు 
సంవత్పరములలోపుననే క్రీ. శ, 1435 ప్రాంతమున రచచింపంబజె ననుట విశదముకాలోలదు.' ఈనిషయ 
ముల నెల్ల విమర్శించినవో శ్రీనాథుండు కర్గాటకాగ్థానమున డిండిమభట్టు నోడించి కనకాభిే.క 
సత్క్కారమును కవిసార్యభామబిరుదు స్వీకారము నొందినది, కర్ణాటరాజభాని యగు విజయనగరము 
నుండి రాజమహేంద్ర వరమునకుం దిరిగి వచ్చునపుడు రాన్రసింగభూపాలుని సందర్శించినది, 
క్రీ శ 1480 - 1485 సంవత్సరముల మధ్య జరగియుండు నని సపహృదయులకు. దోంపలోల దని 
నాయభిపా్రాయము. పలువు రిక్ల్లే తలచుచున్నా రు. 
* ఇందుంళార్చిన సవిమర్శక చర్చ నా శృంగార శ్రీ నాధఏమర్శనమునం జూడందగును, 
౨౩9 



శ్రీనాథుని కనకాభిషేకకాలము 

ఈసందర్భము లీట్లుండగా గ్రీడాక్టర్ నేలటూరి వేంకట రమణయ్య, యమ్. వ. గారు (శ్రీవావిళ్ల వారి 

సన్మాన సంపుటములో రచించిన “కవిసార్వభౌముడు - కనకాభిసేకము”” అనువ్యాసమున (లీ 

నాథుని కనకాభిపేకసత్కారము (ప్రౌఢ బెవరాయలని సర్వసాధారణముగ వ్వ్యవహరింపంబడు 

రండవ చేవరాయల (క్ట, శ, 1492 — 1446) కాలమునలాక, అతని తాతయగు. మొదటి 

చేవరాయల రాజ్యారంభ కాలమున కీ. శ్ర, 1406 (పాంతమున రచింపంబడె నని నిర్ష యింపఈ 

[(బయత్నించియున్నారు. ప్రి వ్యాసమును దిలకించినవారికి [లీ (పభాకరశా (స్ర్త్రీ గారివలెగాక ప్రు 

శ్రీనాథుని జన్నకాలము (క్రీ శ. 1865-1870 (పాంతమయియుండుననియు అతండు కువూరగిరి రెడ్డి 

కొండవీటి సామా”జ్యమును పెదకోమటి వేనున “నై వస మొనర్చుకొ నకపూర్యము పితృపై తా 

మహకమగు రెడ్డి రాజ్యాంత ర్భాగమును వేతెొక చో బరిపాలించుచుండి నకాలమున నాతని మంతి) 

మామిడి సింగన కంకీతముగా మ్ వభ 1398 (పాంతమున శృంగారనై షధమును, అటుతరువాత. 

గొలదికాలమున కే గొమరగిరి జీవితకాలముననే క్ర. శ 1400 (పాంతమున హరవిలాసమును రచించి 

యుండుననెడి యస్మృవాదులవాదము నంగీకరించినట్టు స్పష్టముగ గోచరించును. అట్టి పరిస్థితులలో 

పీరు చెప్పినట్లు శ్రీనాథుండు కరాటకాస్థానమునం గనకాభిపేకసత్కారమును బడసినది మొదటి 

చేవరాయలపాలనమున కీ శ, 1406 (ప్రాంత మన్నచొ. నది ఫ్ర.నాథుయ పెదకోమటి. వేమన 

కొండ పటి రాజ్యాస్థానమున విద్యాధికారిగా నూతనముగం (బవేశించినకాలమన్న మాట. ఉపలబ్ధము 

లయిన పెదకోమటి వేమాగెడ్డి శాసనములను దిలకించిన లీ)నాథు డాతని యాస్థానమున క. శ 

1404 సంవత్సరమునుండిమా త్రము విద్యాధికారిగా గుదిరినట్లు గోచరించును. (న్ వేంకటరమణయ్యగా 

రంగీకరించిన (నీనాథునిజన శ్రకాలమునుబట్ట చమాచిన-వో నప్పటికి (వీనాథునివయస్సు రనూారమి 

నలుబదిసంవత్సేరములు మాత్రమే యయి యుండును. (తి పిభాకరశా (స్త్రీ గారి నిర్భయ ప్రకారము 

ఖీనాభుని జన్న కాలము కీ శ్ర, 1585 పొంత మన్న చో, 1406 నాంటికి (శ్రీనాథుండు 21 సంవత్సర 

ములు మాత మే వయస్సు గలిగియుండును.) ఇట్టి వయస్సులొ 8 ల్రీనాభుడు ఎంతేటి ప్రతిభాశాలి 

యయ్యును, _అష్టదిగ్యయయశో వస్ట్రంభుడగు డిండమ భట్టారకునిమై చదాడివెడలునంతేటి ఛైర్య 

సాహాసములు గలిగియుండుననుట యంత సంగతముగాం దోయదు. ఇంతకు. జెదకోమటి వేమన 

యాస్థానములో విద్యాధికారిగానున్న కాలములో, ్రీనాథుండు చేశాంతరముల “కీలప నవకాశ 

ములు గూడ నుండనేరవు. శకానునం బాఢ నిర్భర వయోవిద్యానుభవ పరిపాకములు కలిగిన 

" పాోయమున్క, ననలా నజువడియీండ్లు నిండినతరువాత నాతం డిట్టి యు ద్య మము నకం 

౫డంగియుండునని తలచుటయే సంగతముగా నుండును, సాధారణముగ జనులు దీరాయువ శ్రంతులుగ 

నుండిన యా దినములలో శీినాథునివంటివాని కణువదియేండ్ల (పాయమున నేంటి మనబోంట్లకువలె 

ముదిమిగా గణింప నవకాశములేదు. వైదుష్యదర్చ మప్పుజే యాతేనికి పండువారి యుండును. 

ఇంక ్రీవేంకటరమణయ్యగారు తమ నిర్భయమున కాధారముగాం గైకొనిన ముఖ్యవిమయములను 

“గూర్చి విచారింతేము, 

న. 



శ్రీ ఆయ్యంకీ వేంకటరమణయ్యగారి సన్మాన సంచీక 

చంద్రభూవ[క్రియాశకి యొడయరను శౌ వగురువునకు (క్రీ పీరబుక్కురాయలు శాలివాహనశకము 
1292 (కీ. శ, 1860) _పాంతమున కొండూరు గామమును చాన మొసంగినట్లుగ గానవచ్చు శాసనమే 
మన డాక్టిరుగారి వాదమున శెల్ల మూలాధారము. అది మెకంజి దొరగారున్సు వారి యుద్యోగు 

లును క్ర. శ 1850 (ప్రాంతమున నేకరించిన రికార్డులలో నుదాహరింపయబడిన ఆతామిశాసనము 
యొక్క నకలు. అసలుశాసనము మెకంజి దొరగారికే దొరకలేదు. “రాయద త్తం అయిన తామ 

శాసనము హాలిస్థలములో హోజరులేనందున అన్యస్థలమందు జాగ్ళిత్త చేసియున్నా మని చెప్పి 
నందున అందుల నకలుగా అగ్యహోరికులయిన రాయపెద్దె కరప శాస్త్రులు మొదలయిన వారివద్ద 

కాగితముమైన లిఖంచివున్న చానినకలుూ అని దొరగారి యుదో్వోగులు వా్రసీన వాతల 
యూ సంగతి నీరూవపించును, కావున డాక్ట్ర రుగారు పృమాణముగా( గొన్న యో శాసనపితి 

అసలుశాసనముయొక్క_ పుతకయొక్క పుతికయని తేలుచున్నది. ఈ శాసనములోని భాగము 
లను yy పిభాకరళా(స్ర్రిగారుకూడం దమ శృంగారళీ/నాథమున అనుఒంధములో. జూపియే 
యున్నారు. కాని వీరు దీని నంతగా ప్ర్యమాణముగాం కొనక యందలి చందంభూపకిియా 

శక్తి కోనాథునికాలమునకు సరిపడని కారణమున నట్టి చేరుగల శ్ర వగురువు కిియాశ క్రి గురు 
పరంపరలో రెండవ చేవరాయలకాలమునంగాడ శీగనాథుని కనకాభిసేక కాలమునకు నుజియొకం 
డుండ వచ్చునని సమాధానము నొందిరి. సుసంగతము లగు ననేకవిషయములకు విరోధము 
కానవచ్చు చున్నష్టూ డిట్టి శాసనములను బిమాణముగా గొని లీ)నాథునిక నకాభి పేకకాలమును 
క్టైయించుట సరికాదని నాయభ్మిపాయము. ఇంతకు శొసనమందలి యసంగతములలాహాడం 

దిలకింపుండు. వీరబుక్కొ_ రాయలు తన దిగ్విజయమునుండి మరలి వచ్చినపుడు చందంభూప. క్రియా 
శ క్షి గుకునకు మురికినాటి యందలి కొండూరు గాగ మమును దాన మివ్వంగా మరల నాతండు 
తన గురువరుండగు దే వేశకి)యాశ క్తి నామమునుబట్టి యాగాామమునకు దే వేశపుర మను వేరుపెట్టి 
యాతని యిరువది రెండవ యాబ్లీక పర్వమున దానిని 52 భాగములు చేసి యేబది యిద్దరు 

బ్రాహ్మణుల కగివహారముగా నొసంగి ననునది యిందలి విషయము. శాసనమందలి ముఖ్య భాగ 
ముల నీక్రింద నుదావారించుచున్నాను. 

వ. కించ చంద భాహణాచార్య పదపంక్ జయో; తా గాంమం "కొండూరు సామానం 
బుక్క శ్ష్య్మూపతి రర్పయత్ . అథ నిజతపో రాజ్యే జగతీ శ్లే మంకే జాగంతి తదా కలీకాలే వక 
స్తత్యధికద్విశతాధిక సహసాొబ్బ పరిమికే గతే సంవత్సరే పర్యాయస్య ద్యావిశత్యావ శే 
సాధారణనామ సంవత్సశే వర్తమానే శా్ళవణమాసే కృష్ణపత్నే చతుక్ష క్యా మిందువాసశే 
యత్ంద స్య (కియాళ కిగురో। పర్వణి తన్వేడ 0 పీతయే శ్రీచంద్రభూవణాబార్యో ద్యిపంచాశళ ద్భాగ 
పరికల్పితం నిధినిశ్షే పజలపాషాణ అశ్షీ శ్యాగామి నిద్దనాధ్య రూపాష్టవిధభోగజుష్తం మురికినాడు 
మండలమధ్యవ ర్వి సంప నాదితే చతుస్పీమానం కొండూరునామానం 'గ్రామం ద్యిపంచాశ 
కతి 



(శ్రీనాథుని కనకాభి షేకకాలము 

(దోహ్యతేభ్యక థా రాపూర్వకం (పాడాత్ . శ్రీ క్రియాశ కి గురోః దే వేశలతి నామైవు తస క్వ గామస్య 

-జేచేశపుర మితి నామ కృతవా౯,. 

ఫ్రీ) చేవరాయరవప్పం శ్రీ త్రియంబక హరిహర మహారాయరవప్పం 
్రీవిరూపాత్త (నీబుక్క_ చేవరాయలవారి వరాహ హముద). 

పయిపం కుల నున్నది యున్నట్లుగా నర్ష ము చేసికొను వారికి శాననకాలము కలియుగమానమున 
1271 సంవత్సరమనియు, అదియే పర్యాయముగ (In other words) దే వెశక్రియాశ క్కి యిరువది 

శిండవ యాబ్దికపర్య మనియు అందునవే నా గురువరుని నిర్యాణకాలము కలిసంవత్సరము 1249 అయి 

యుండు ననియు గోచరించును. కాని కలియుగపరిమాణము మేధాతిథి నిర్ణ యమునుబట్ట పంఖాం 

గములవోం బేర్కొనయిడునదిగాన్సి కుల్లూకభట్టు నిర్ణ యము ననుసరించి నేయ. నూతనము 

"నలువడిన చేతావని యనుగంథములో 7 గ కొనయిడినదెగాని, వది ప ప్రమాణము గ న్వీక “కించినను 

కొరియుగా* బము 1271 బుక్కొ_రాయల కాలమునకు సరిషడ(జాలదు. అది యిప్పటికి కొన్ని వేల 

సంవత్సరముల కిందట ౫తించినది. కావున “కలికాలే”అను శాసనములోని వాత “న్చకాక్రాలి ” 

అనుటకు. బొరపాటు పడియుండు నని వ వంకట రమణయ్యగారు సవరణను బతిపాదించిరి. క్ర 

సంవత్సరమును సూచించునపుడు గూడ _కశాశాబ్జే''యనియ్కు _ోశాశే యనియు వ్రాయుట 
పరిపాటిగాని “శకకాలొయని వ్రాయుట యంతేగాం గానరాదు. ఏది యె ట్లున్నను శాసనమం 
దుళ్షైశింపంబడినది శాలివాహనశకమే యని యంగీకరింతేము. అప్పుడయినను శక సం॥ 1271 విరోధి 

సంవత్సర మగును గాని శాసనములో నుదాహరింపంలటడిన సాధారణ సంవత్సరము కాజాలదు. 

1292 సంవత్సర మయిన-దో సాధారణవత్సరమునకు సరిపడుననియు, నందుచే శాసనకాలముగాం 

జెప్పుబడిన 1271 చవేశకిియాశ క్రి నిర్యాణకాల మయియుండుననియు, డాని తరువాత 21 సంవ 
త్పరములకు జందభూవ కి)యాశ కి కొండూరు గా)మమును ఏరబుక్కొ_రాయలవలనం బడసి 

శాలీవాహనశకము (1292 క్ర. శ్ర, 1860) లో చాోహ్మణులకు_అగిహారముగ  నిచ్చియుండు 

ననియు మజియొక నిర్ణ యమునకు డాక్టరుగారు పూనుకొనియున్నారు. ఇట్టి యూహల 

శేల పాల్పడవలెను ? ఇన్ని యవకతవకలతో నిండియున్న యీ శాసనపు నకలునుబట్టి యేల 

పోకు లాడవలెను! శాసనవుంద లివాక్యములను బట్టియేమి, [క మమునుబట్టి యేమి, యందు జెప్ప. 

బడిన సంవత్సరసంఖ్యకు దే వేశక్ర్సియాశ క్తి క్రినిర్యాణ కాలమునకు సంబంధము ముడి వెట్టుట కెంత 

మాత్రము నవకాశము లేదు. శాసనకాలముగా నందు. "'బేర్కొానంబడిన సంవత్సరమునకు 
22 ఏండ్లు ముందుగనే డేవేశకి)యాశ క్తి సిద్ధిపొందియుండు ననుటయే యందువలన వ్య క్క కము 

కాగలదు. కావున సాధారణ సంవత్సరమునకు సరిపోవలెనన్న చో “*పకస పృత్యధిక ద్విశ తాధిక 

సహసాబ్ద పరిమితే గతే సంవత్సరే అన్న చోట “వకసః పృత్యధిక ) అనుటకు మాణు “ఏకనవత్యే 

ధిక అని పాఠమును మార్చి యదియే సరియైనపాళ మయి. యుండునని తీలంచుట సమంజస 

ముగా నుండును, శకవర్ష ము 1291x తింపగా వాసనకాలమునకో( బ్రన ర్రించుచున్నది 1292 

అయి సాధారణసంవత్సరమునకు సరిపోవును, 

(80) ఉరికి 



శీ అయ్యంకి వేంకటరమణయ్యగారి సన్మాన సంచీక 

ఇట్లు లేదోవిధముగ సరిపుచ్చుకొని J థు 1860 నాడు పీరబుక్కరాయల కాలమున కొండూరు 

గానుమును ఒడసి వురల దానిని బాహ్నణులకు థారవోసిన చందిభూవకి)యాశ క్కి రెండవ 

దేవరాయల కాలములో క్ర. శ. 1480 పొంతమువజకు నుండి యుండె ననుట యసంభవము 

గావున నాతడు మొదటి దేవరాయల రాజ్యారంభకాలము క్ర. శ 1406 నాంటికి వృద్ధుం 

డయి. జీవించియుండు ననుట యసంగతము కానేరదు. కావున శినాథుని కన కాభిపే.శమపుడే 

జరగి యుండునని తలంపవలె నని ఫ్రీ వేంకటరమణయ్యగారి పితిపాదనము. ఇంతవజకు దొరకిన 

యాభారములనుబట్ట చూడ క్రియాశ క్ని పరంపరలో మజియొక చంద9భూష, క్రయాళ క్తి 

కానవచ్చుటలేదు. కావున నీ శాసనమందలి చందిభూమండే శ్రీంనాథునిక న కాభి'పే.క కాలమున 

నున్న వొండని గంహింపవలె నని వీరి వాదము. ఇంత మాత”ముననే పా9థఢ చేవరాయ 

లనంబడు శెండవ చేవరాయలకాలమున మజియొక చందభూవ. (లేక చం దశేఖర) క్రియా 

శకి లేడని మన మెట్లు నిర్ణయింపగలము? ఇప్పటికి దొరకిన యాభారములనుబట్టి వానిని 

మనము గు _ర్హింప లేనంతమా[త్రముననే యా వేరిటివాండు మజీయొకండు తరువాత నుండంజూలం 

డని చెప్పుట యెట్లు! అట్టివానిని బయల్చ్బజచు నాభారములు ముందుముందు దొరకంగాడదా! 

కానన పీరు గైకొనినమార్షము సరిమయైనదిగాం గాన్సింపదు. [క్రీ శ. 1480 (పాంతమున రెండవ 
"దేవరాయలకాలమున మజీయొక చందభూషకిియాశ క్రి యుండియుండు నని తలంచుటయే సమం 

జసముగా నుండును. కాదని గట్టివాదము చేసాడిచో కొండూరుశొసనమునందలి యూ చందిభూప. 

క్రియాశ_ క్రియ నిజతపళ్ళ క్రివలనం గాయసిద్ధివడసి దీర్హాయుష శ్రంతుండయి (పౌఢ దేవరాయల 

కాలమున క్రీ, శ, 1480 (పాంతమువజకు సజీవుం డయియుండె,నని కూడ నీ | క్రిందివిథముగ సమర్థింప 

వచ్చును, వీఠ స్టుండగు నావార్యునిసిద్ధకాలము నకు మరల నా వీఠము నలంకరెంపందగిన సమర్ధుడు 

సిద్ధముగ లభింసనివోం బూర్యాచార్యునివంశమునకు. జెందిన విన్న వయస్సు౫గలవానికి గరాడ గారణ 

(దీక్ష) మొనర్చి యా వీఠాభార్యునిగా నిర్ణయించుట యిప్పటికిలహూడం గొన్ని శై వావార్యవీఠము 
లలో . నాచారముగ నున్నది. అశ్ల్లే చందభూవ(క్రియాశ క్తి దేవేశ క్రియాశక్తి నిర్యాణకాలమున 

కే పది పదిరెంజేండ్రవాడో యమెయుండి (కియాశ క్స్ వీఠమునకుం గారణముంది ఏరబుక్క_-రాయలకాల 

మున క్రీ. శ, 1860 నాంటికి 80 — 85 వక్సరముల (పాయము కలిగి పొఢ చేవరాయలకాలమున 
సంపూ క్టాయువ్మంతుండయి జీవించియుండునని తలంచుటలో నంతగా నసంగతి యుండనేరదు. 

ఆ నాంతు లౌకిక వ్యాపారధురీణు లయియుండిన ల్రీ/నాభుడు, అవచి తిప్పయ సెట్టి, సర్వజ్ఞ సింగభూపతి 

మున్న గువారే దీర్భాయుష్మంతు లయి ఒహూుసంవత్సరములు జీవించినట్టు లాభారములు గానవచ్చు 

చుండగా దపోరాజ్యమును నెజుపు చంద్రభూపక్రియాశ క్రి మున్నగు వారి కాయసిద్దిని జిరజీవన 

మును మన మేల శంకింపవలెను? ఈ కాలమునయహడం గాయసిద్ధికలిమిచే నూజుసంవత్సరములు 

మెై-బడిన యాయురాయము గలవారు గొందనై న నం దందుం గానవచ్చుటలేదా! 

ఏది యెట్లున్నను శీ) వేంకటరమణయ్యగా  రాధారముగం గై కొనిన కొండూరుశాసనమునుబట్టి 
కీనాభు(డు [క్రీ శ. 1406 (ప్రాంతముననే కర్లాటకాస్థానమున శేలి డిండిమభట్టు నోడించి కనకాభి 
చివర 



(శ్రీనాథుని కనకాభిపషేకకొలము 

-ప్పీకనత%్క.రమును ఒజడసె నని తలంచుట సమంజసము కాదు భీమఖండ రచనానంతర పే యాత' 

డిది యొనర్చె ననుట సర్వవిధముల సంగతముగా నుండల దని నా యభి[పాయము. 

కన్తాట కాధిశ్వరులలో చెవరాయనామాంకితులు' పలువు రున్నశ్లు శ్రీనాథుడు సందర్శించినట్లు 

వినవచ్చు రాచకొండ వెలమరాజులలోయగూడ నిరువురు మూవురు సింగభూపాలురు కలరు. వారిలో 

(శ్రీనాథుం జెవరిని దర్శించె ననెడి విషయముగూడ వివాదగి స్తముగనే యున్నది. విదత్క-వియె, 
రసార్ల ( వసుభాకరక రై రయె, విశ్వైశ్వర కవిచందాదుల కాశరయుండయి సర [. చిరుదాంకీతుం డగు 

రెండవ సింగ భూపఫాలునే u న 14832 పా్రంతమున౦ గర్గాటకాస్థానమునుండి తిరిగి వాచః ఇ నపుడు 

మ భ్యమార్గమున దర్శించియుండు నని నా యభిపోయము. అందుచేతనే యాతని దర్శించినప్పుడు 

“ప్ సారటంకాల” ' అను పద్యములో నంతకుముందు నూతనముగ ఘటిల్లిన తన పాభవమును 

మొదటి మూండుపాదములలళో నుగ్గడించినాండు. రసార్థవ సుధాకరక ర్హ యగు నీ సింగభూపాలునకు 

సర్వజ్ఞ బిరుదము లేదను భిమచే శ్రీ పభాకరశా స్రీగారు శృంగార శ్రీ నాథములో శ్రీనా 
భుడు దర్శించిన సింగభూపతి యీతని మనుమండయి యుండునని వాాసినవిషయము సరికాదు. 

రసాక్షవ సుభాకరక_ర్తకు సర్వజ్ఞ బిరుద మున్నట్టు లనేకాధారములు లభించినవి. “రేచెర్ల ర్ల వంళ్యు లగు 

సింగభూపాలురలో వాస్తవముగ నీతండే మహాపండితుండయి యట్టి బిరుదమునకుం దగినవాయగ 

గోచరించును. ఈతనితండి) అనపోతనాయని శాసనములు |క్రీ॥ శ। 1980 పాంతమువణుకు దొరకు 
చున్నవి. ఈ సింగభూపతి చిరజీవి యని రసార్ల వసుధాకరావతారికలోని “అథ శ్రీ సింగభూపాలో। 
దీర్హాయు ర్యసుథా మిమాం | నిజాంసవీశే నిర్య్యాజం | కురుతే సుప న తిఫ్టి తామ్. అను న్లోకమువలనం 

గ ీ హింపంబిగును. ఇతని కార్ఫురు కొమరులు, అతని జీవితకాలమున వారుగూడ రాజ్యమందలి 

యితరప ప్రదేశములలో? ? బాలన మునర్చుచు శాసనముల నెలఫొలుపుచుండ్రి. 

కాన్రన సర్వజ్ఞ సింగభూపతి వీ వ 1489 పా9౦తేమువణకు జీవించి యుంజె ననుట శెట్టి యాటంక 

ములును లేవు. 

శ్రీ వేకటరమణయ్యగారు. తేమ వ్యాసములో. (బస్క్తూనుపిస_కృముగ శృంగారగై మధ కృతిపతి 
యగు మామిడి సింగనామాత్యుని గురువు గురుశంకరమానియు, ఎకో పెగ్గడ గురుండగు శంకర 

స్యామియు నొక్క_(డే యని తెలిపిరి. అందుకు వా నెట్టి యాభారములను జూపలేదు. ఇధి సరికాదని 

నా మనవి. ఎక్తా పె డయ్యు నాతనిగురువు శంకరస్వామియు (భీనాథునికిముం దే మరణించియుందురు. 

వారికిని మామిడి సింగనగురువు గురుశంకరమాానికి నెట్టి సంబంధమును చేదు. ఈ గురుశంకరా 

రాధ్యునకు పెదకోమటి వేమన శనై లశ్షేతమున మహాశివరాతి పుణ్యసమయమున  వినపాడు 
గానుమును శ్రీ! శ॥ 1405 సంవత్సరమున నగహారముగ నిచ్చియున్నాండు. ఆ శాసనమునకుం 
గర్త శ్రీనాథు.డే. శాసనమందలి యీ కింది న్లో నోకములం జూడుండు. 

న్లో 1 దాతా కోమటి వేమునామ నృపతిః పాతం గురు శ శంక రఈః 

స్థానంచే త్పినపాడు రతతు కవి శీ నా థభట్టారకః 
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శీ అయ్యంకి వేంకటర నుణ మ్యగారి సన్మాన నంచీక 

కాల కే చ్చివరాతోపుణ్య్వసమయ స్పాశ్షీ మహా౯ శ్రీగిరి 
్ఞేయః కిం నతు వర్ష లె సుకవిఖి క్ళుంణ్యంతు తచ్భ్యాసనమ్. 

న్లో! శాకాబై గిరి నేతిమూచర్తి విధుకే సంవత్స పార్టివే 
మా ఘెస్ని౯ శినరాతిపుణ్యదిన నే శ్రీ వీరనారాయణః 

తై శ్రి శంకర దేశికాయ విదుసే. భదాినదీపో క్షకే 

గాముం (శ్రీపీనపాడు ము తేమ మదా దాచంద) మాతారకమ్. 

- (శృంగార (శ్రీనాథము. పుట 119) 

మటణటియు (థీ వెంకటరమణయ్యగారు (శ్రీనాథుని శృంగారనై మధ రచనానంతరము పెదకోటి వేవున 

కొండవీడు పాలించునపుడు వెలయించిన శాసనములలో మంత్యియగు మామిడి సింగన పస్తానము 
కానరానందున నప్పటి కాతండు వేముభూపాలుని మంతిగా లెడేమోా యను సందియమునుగూడ. 
బకటించిరి.  ఇదికూడ సరియెనదికాదు. శాసనములలో దాతలు, (పతిగహీతలు, తాసనకర్తలు 
చెక్కిన శిల్పులు ఏరల వేరులకేగాని యితరుల నావముల నందులో నుదాహరించుటకుం (బస కి 
యేల కలుగును? చాన మొసంగు రాజుల మంత్రుల వెరు లం దుగ్గ డించుట కేమి యవసరము ? 
సుదకోమటివేవున కొమరగిరి రెడ్డి జీవిత కాలములో వేతొకచోటం దన తండి) తాతలనుండి సంక) 
మించిన రెడ్డి రాజ్యాంతర్భాగమును బరిపాలించుచుండినను గొమరగిరి మృతిన "ందినప్పుడు మాత్రము 
కొండవీటి సామాిజ్యము నాక మించి దానిని క్ర. శ, 1400 (పాంతమునుండి 1420 వణుకు 
బరిపాలించినట్టు లాతని శాసనాదికోములవలన? గాననగును. 'శాననములలో నుదావృాతుండు 
కానంతేమాత్రమున మామిడి సింగనగాక యాతని కప్పటికి మజీయొకమం(త్రి యుండె నని తలంప 
“రాదు సింగనామాత్యుండు సోమసిద్ధాంతమను జె ితీవగంథమునకు వ్యాఖ్యానము రచించి దానిని 
క్రీ* శ, 1418 సంవత్సరమున గూర్చినట్టు లందు 'బెర్కొనినాడంట. ఆ [గంథావతారికలోం దన 
నృక్మంతేమును. శెప్పికొనుచు “పెదకోమటి చేమేంద, మంత్రిణా లేన ధీమతా | జో్యోతిర్విద్యా 
నిరాఘాట, సరస్వ త్పారదృశ్వనా |! సింగయామాత్యర ల్నే న, భువిలోకహికెవిణా | క్రియతే సోము 
సిద్దాంత, వ్యాఖ్యా గూఢార్థదినీ కాలని లీఖంచినాండు. (శృంగార (నీనాథము పుట 81) 

దీనినిబట్టి యప్పటికిలహూడ నాతండు పెదకోమటి వేమన మంత్రిగా నుండినటు స్స ట్లు స్పష్టమగుచున్నది 
కదా ! పెదకోమటివేవున యచ్చట నెప్పుడు రాజ్య మొనర్చినను సింగనామాత్యుండే . యాతని 
మంతి)గా నుండెనని తలంచుట శెట్టి యభ్యంతరములును లేవు. 

౨కెజు 



ప్రాచిన హిందూ దేశమునందలి వైద్యులు : ఆతురాలయములు 
డాక్టరు: శ్రీఆచంట లత్మీపతి 

పిందూముహాయుగమున వైద్యుల చర్మితయండలి కొన్ని వేర్లు మనకు తెలిసియున్నను వానిని 

గూర్చి వివరములు ఇప్పు డంతగా తెలియరావు. కాని చెండు సాంప్రదాయములు పరంపరగ 

వచ్చుచున్నవి, 

౧. ఆ(కేయ సాం(పదాయము:!వ్రిందలీ ముఖ్యులు అశ్వసీ దేవతలు, భార ద్యాజులుు అన్ని వేశులు, 

చరకుడు ఇేడుడు, వృద్ధజీవకుడు, హారీతుడు మొదలగువారు, 

౨ధ న్యంతరి సాం్యపదాయము:---ఇందలిముఖ్యులు కాళి రాజగు దివోదాసనుధ న్యంతరి, స్కుకుతుడు 

అగ _స్వ్యులు, నవనాథ సిద్దులు "మొదలగువారు, 

ఈ నై దికయుగములో ఆయుర్వేదము (పతివిద్యార్థి యు నడవ సంవత్సరమునుండి విధాయకముగా 

ఇతరవిషయములతో బాటు నేర్చుకొనవలసియుండేను. వయసు వచ్చినతర్యాత ప్రల్యెకము వైద్యు 
డుగా తయా రగుటకు నిర్ణయింపబడినవానికి రెండవ సారికూడ ఉపనయనము చేయుచుండిరి. 

ద్విజులలో తిరిగి ద్యిజత్యము వొందినగాని వై చ్యార్హృత లేకయుండేెను.* ఈ వృ త్తీయందు (పవేశించు 

టకు అర్హులగు వారు చక్కని ముక్కు, పెదవులు, కండ్లు పండ్లు, గలిగి సుందర మైన ముఖవర్చస్సు 

గలిగియుండవలెను. మంచి వాగ్లోరణి గలిగి యుండవలెను. గోళ్లు చక్కగా కత్తిరించుకొని నిర్మల 

వస్త్రములు భరించి వినయ వంతుడై, బుద్దిమంతుడై. చక్కని జ్ఞాపక నే కి యు, ఓర్పును, థై.ర్టమునూ 

గలిగి మనోవాక్కాయకశౌచములతో ఎల్లప్పుడును శిమల ళోర్చుకొనువాడుగా నుండవలెను. 

“నాత్నార్థం నాపికామార్భ మభథభూతదయాం (ప్రతోఅని భూతచింతయే ఆదర్శముగా గలిగి చికిత్స 

చేయవలెనుగాని స్వార్ధపరుడై_ చికిత్స చేయకూడదు. వీదవారలకు,. న్నేహితులకు, బంధువులకు 

ఎల్ల పుడును ఉచితముగా చికిత్స చేయవలెను, 

. కర్శుపథమునందును శా స్ర్రజ్ఞానమునందును సమానపిజ్ఞ గలిగి యుండవలెను. లేనియెడల 

ఒకు రెక్క_గల పక్షి వలె పడిపోవునుం 

అప్పటి వై ద్యులజ్ఞానము ఆకాలమునాటి చరకసుళు) తాదిగ్యంథముల ఉత్క్భృష్ట్రతను బట్టి తెలియ 

గలదు. కాని బౌద్దయుగమునాటి వై ద్యులచరిత్ర జాతేకకథలనుండియు, ఛై నాదేశ విద్యార్థులును 

భారతదేశ మంతటను ప్రయాణము చేసి గ్రంథములు వోసిన చై నాదేశయాతికులు హ్యూను 

త్సాంగ్, ఇత్యింగ్ మొదలగు వారి చరిత్రలను బట్టి కండ్లకు కట్టినట్లు తెలియగలదు. ఆ కాలమున 

బౌద్ధవిపోరములలో ఉపయోగింపబడిన మందులు మొదలై నవాని పట్టికలు ఇంకను గలవు 
సారా! 

* సుశ్ఫుత, నూత స్థాన, అధ్యాయము 2 3 
౨ 



(శ్రీ అయ్యంకి వేంకటరమణయ్యగారి సన్మాన సంచిక 

డీ పూ. ఆరవశ తాబ్బమునాటి జీవకుడు అను వై ద్యునిచరిత్ర మనకు ఆశ్చర్యము గొలుపక మానదు. 

బ్రతడు గాతమబుద్దుని సమకాలికుడు. ఆయనకు చికిత్స చేసెను. ఇతడు “కుమార భచ్చ అనగా 

బిడ్డల చికిత్సయందు. మిక్కి-లి చతురత గలవా డను బిరుదమును గలిగి యుండెను ఇంతే కాదు. 

ఇతడు కాయచికిత్సయందును శస్త్రచికిత్స్వయందును గొప్పప్యజ్ఞ గలవాడని చారిత్రకనిదర్శన 

ములు గలవు. ఇతడు మగధ రాజ్యమునకు ముఖ్యపట్టణ ముగు రాజగ్భహానగరమునుండి బింబిసార 

చక్యవ రియొక్క-కుమారుడగు అభయునిచే అప్పటికే ప్రసిద్ధి జెందియుండిన తక్షశిలానగరమునందలి 

వై ద్యవిశ్వవిడ్యాలయమునకు పంపబడెను. ఆ కాలమున రమారమి వేయిమైశ్ల దూరము వైద్య 

విద్యా నంపాదననిమి త్తమై పోయియుండె ననిన ఆశ్చర్యపడ నవసరను లేదు. ఇచ్చట నతేడు ఏడు 

సంవత్సరములు విద్యాభ్యాసముచేసి గురువువద్ద -సెలవుతీసుకొనునప్పుడు గురువు అతనిని ఈవిధముగా 

పర్రీక్రీంచెను. ఈ గడ్డపార తీసుకొని తత్షశిలానగరమునకు చుట్టును యూోజనము దూరములో 

పరీక్షించి చూచి వైద్యమునకు పనికిరాని మూలికలు తెమ్మని పంపించెను. ఆతడు తిరిగితిరిగి ఏదో 

ఒకవిధమున చికిత్సకుగాని ఆహారముగగాని పనికిరాని వస్తువు లేదని “నహి కించిత్ జగత్యనాపధం” 

అని చెప్పెననియు అందుపై ని గురువు అతనికి పాయాణపుఖర్చులకు కొంత ధనమిచ్చి ఏడ్కొ-ల్ప 

ననియు పొసియున్నారు. _ జీవకుడు సాకేతనగరమునకు వచ్చుసరికి ప్రయాణపు ఖర్చులకు 

లేకపోయెను. అచ్చట కొన్నిదినము లుండవలసివచ్చెను. ఆ నగరమున ఒక ధనికు డగు సెట్టగారి 

భార్య ఏడు సంవత్సరములనుండి ఏదో తలలో చాధపడుచు ఎందరు వైద్యము చేసినను కుదరక 

కష్టపడుచుండెను. జీవకునిసమావారము విని వారు ఇతనిని ఆహ్యానింపగా ఇతడు కొన్నిమూలికలు 

సుపాదించి నానితో నొక ఘృుతము తయారుచేసీ నస్యము చేయించెను. ఈ చికి త్పామహివాచే 
ఆమె రోగము నివృత్తి అయ్యెను. నైద్యదవ్షిణగా 16,000. _0_._0౦0 రూపాయలును, 

నౌకరులన్కు ఒక గుజ్జపుబండిని ఆయనకు సమర్పించిరి. దీనితో అతడు 'రాజగ్భృహము చేరి తన 

పోషకు డగు అభయునకు తనకు సహాయము చేసిన ధనమును తిరిగి ఇచ్చి వేసెను. పిమ్మట బింపిసార 

చకివ ర్తి కే కొన్ని లేపముల సహాయముతో భగందరచికిత్స చేసి కుదొర్చెను. అుతట జీవకుడు 
రాజువై ద్యుడుగా నియమింపబడేను. తరువాత గాతమబుద్దునకును, బాద్ధసంభుము నకును 

జీవకుడు చికిత్సచేసిన అత్యద్భుత చికిత్సలలో కొన్ని చాద్గగింథములలో వర్ణింపబడినవి. రాజ 

గృవానగరమునందు ఒక వైశ్యళిఖామణి కుమారుడు మితిమోరిన తలనొప్పితో _అనేకసంవత్సర్ల 
ములనుండి _బాధపడుచుండెను. శృస్త్రచికిళ్సచే తలలో నొక భాగము చీల్చి రెండు పురుగులను 

తీసివేసి, దాని నెప్పటివలె కుట్టి వదో ఒక లేపమును పూసి కట్టుకళ్లైను. ఇందువలన తలనొప్పి 
నిర్మూల మాయెను. పిమ్మట కాశీపట్టణమున ఒక ధనవంతుడైన వై శ్యుని కుమారుడు వ్యాయా 

మము చేయుచుండగా పేగులలో మెలిబడి ఆహారము జీర్ణ ంచుకోలేక మలబద్ధము గలిగి రక్త 

హీనుడై శల్యావళిష్ణుడె యుండెను. అంతట వారు జీవకునకు చెప్పి పంపగా ఇతడు శ స్ర్రచికిత్సచే 

శతథా 



పొచీన హిందూ దేశమునందలి వైద్యులు : ఆతురాలయములు 

ఉదరపాటనముచేసి మెలిబడిన వేలను రోగిభార్యకు చూపి యా మెలి విడగొట్టి, తిరిగి దానిని 
ఎప్పటివలె ఉదరకుహరమున స్వజ్థానమున నిలిపి చర్మము కుట్టి, ఏదో ఒక లేపము పూసి 
మాన్సెను. అతనికి ఆ కాలమున నై ద్యదశక్రీఇగా 16,000-0-0 రూపాయలు సమర్సించిరి. తరువాత 
జీవకుడు కుదిర్చిన గొప్ప వ్యాధి మరొకటి కలదు. ఉజ్జయిని చేలిన 'పజ్జోతి (పృద్యోత) మహో 
రాజు కామిలా (కామెర్లు) వ్యాధితో బాధపడుచున్నందున అఖరువై ద్యముగా పీంపిసార చక ౪ 
వర్శివద్దకు ఆతని సంగ్భాననై ద్యు డగు జీవకుని పంపగోరి ఆహ్వానము పంపెను. రోగముకంకె రోగి 
మొండివాడని జీవకుడు తెలునుకొగెను. ఆ వ్యాధికి ఘృత పానము చేయింపవలనియుండెను, ఘృతేము 
వెరు చెప్పగానే రోగికి వాంతి వచ్చునట్టుండెను. అందుచేత ఘృతీము పనికిరాదని రాజు శాసిం 
చెను. జీవకుడు ఎట్లో కష్టపడి ఘృతముయొక్క_ రంగు వాసన, రుచి అన్నియు మారునట్లు ఒక 
చెవధమును తయారుచేసి, ఒకవేళ వమనమైన యెడల అందు ఘృతమును కనిపెట్టి మహారాజు 
తనకు ఏమి దండనవిథించునో అను శంకచేత జీవకుడు ఒక యు _నిపన్నెను. అబేమనగా, ఈ మందు 
లోపలికి ఇవ్వగానే తాను ఒక పచ్చి మూలికను సంపాదించి వెంటనే విరుగుడుగా ఇవ్వవలె 
ననియు అందు నిమిత్తమై వేగము పరగెత్తగల వాహనమును తయారుచేసి ఏథిలో సిద్దముగ 
నుంచవలె ననియు, ఏర్పాటు చేయించెను. పిమ్మట భువ పయోగమును జేసి ఉపచార విభా 

నాదుల నొనర్చటకు తగువారలను నియమించి ఏథిలో తయారుగా నున్న అతివేగముతో పోను 
ఏనుగు నెక్కి నగరము విడిచి పోయెను. వీవు శ్రట మహారాజునకు రోగనివృత్హి అయ్యెను. కాని 
వైద్యుడు కనుపించలేదు. పిదప రాజు విషయము నంతను తెలిసికొని జీవకునకు చేరవలసిన బహు 
మానమును బింబిసారునిరాజధానికి పంపివేసెను. ఇట్లు కఠినమైన రోగములనే గాక బుద్దసంఘుము 
నందు అనేకచికిత్సలు జీవకుడు చేయుచుండె నని తుల్లవర్లము (5-14-1) అను (గంభథమునందు 
గలదు, ఒకసారి బుద్దుని కే ఆరోగ్యము తప్పిపోయెను. అప్పుడు విశేచనావధము ఇవ్వవలసి వచ్చెను. 
భక్రిగారవములతో పూజింపవలసిన పవిత్రుడై న ఆ ముసీశ్యరులకు లోపలికి తీసికొనుటకు అహితేము 
వైన మందులను ఇచ్చుటకు జీవకునకు ఇహము లేక పోయిను. అందువేత విెశేచనావధమును తావుర 
పద్నములో నిమిడ్చి వాసన చూచుటకు బుద్దుని కిచ్చిరనియు, అందుచే సుఖముగ వేచనము లయ్యె 
ననియు వీమ్మట వేడినీళ్లలో ఆ మహామునిని స్నానముచేయించి సంపూర్ణము ఆరోగ్యము గలుగు 
వణుకు [ద వపదార్గములను ఆహారముగా నిచ్చుచుండి రనియు వ్రాయబడియున్నది. వముజియుకసారి 
ఎవరో ఒక భక్తురాలు విందుచేసినప్పుడు బొద్లసంఘుమునందు ' అందరికిని అజీర్ణము పుట్టి దోవ 
(పకోపముచే బాధలు పడుచుండ జీవకుడు వారి కందరకును చికిత్స చేసె నని కలదు. 

ఇందుచే (1) తక్షశిలానగరమునందు క్రీపూ, ఆరవశ తాబ్బము నాటికే వై ద్యవిశ్యని ద్యాలయము గల 
దనియు, (2) వై ద్యశా(న్ర్రమున ను త్రీర్టు డగుటకు 7 సం॥ కాలము పక్షైడిదనియు (8) వై ద్యుడు చికి 
త్ప్పక ప్రారంభించక పూర్వము తగు పరీత్షలు ఉంజెడివనియ్యు (శ) ఓవధీవిజ్ఞానము అప్పటికే చక్కగ 
అభివృద్ధిలోనుండి మూధలికలయొక్క_ ప్రభావము బొగుగ శెలిసియుండెననియు, (5) సాశేత్క కార్తీ, 

KE EY 



శ్రీ అయ్యంకీ వేంకటరమణయ్యగారి నన్మోన సంచిక 

రాజణ్భవా, ఉజ్జయినీ, "మొదలగు రాజధానలయందు పృసిజ్ఞవై ద్యులకు ఈ కాలమునందు కంక 
హపాచ్చు బహుమానములు జరగుచుండెననియు, (6) ఆ కాలమునాటికే ఉదరమును చీల్చి చికిత్సలు 
వేయు నేర్పు వై ద్యులకు ఉండె ననియు (7) విణమయులు మాన్సు బెవధములకు ఏ విధమైన 
లోటును లేక యుండే ననియు, (8) అప్పటికే జీవకునివలె ప్రసిద్ధినొందిన వైద్యులు ఒక రాష్ట్రము 
నుండి మరియొక రాష్ట్ర )మునకు చికిత్సార్థమై పోవలసి వచ్చుటచేత నిరంతరము విరామము లేక 
యుండి రనియు దృఢపడుచున్న ది. 

ఆతురాలయములు 

బొొద్ద్టయుగ్నమునకు పూర్వమే యుండిన ఆతురాలయములు, ప్రసూతి శాలలు కుమా రాగారములు 
అనువేర ఒరగు చికిత్సాశాలలను గురించియు వై ద్యుడ్కు పరివారకుడు కొషధము, రోగి, అను 
చతుష్పాదముయొక్క_ సంప _క్తినిగూార్భియు చక్కని వివరములు చరక్ష స్ముశుత ముల ద్యారా మునకు 
తెలీయుచున్న వి. 

చరకసూతిస్థానము 15వ అధ్యాయమునందు “దృఢం నివాతం (పవాతెక దేశం' అను వాక్య 
ములతో అతురాలయముల వర్ధ్శనలు కనిపించుచున్నవి. .దృఢముగ 
సుఖముగా నుండుటకై ఎంతకావలెనో అంతటి పిశ_స్షమెన గాలి ఏచున 
టకు అడ్డములు లేనట్టియు, 

పెనుగాడ్పులు వ్వీచనట్టియు, 

ట్రయ్యు ఇటునటు సంచరించు 
వెలుతురును అడ్డగించు ఎత్తయిన కట్టడములు లేనట్టియు, అనాకో గ్య 

కరము లగు పాష ఎండ, తడి, దుమ్ము, (ప వెళింపనట్రియు, అనిష్థమగు శబస్సర్భయాపరసగంధములు 
లేనట్టియు, అవశ(ములగు ఉపకరణములు అన్ని యు గలిగిననట్టియు వంటశాల, స్నా నభూమి, వర్చస్థాన 
(మరుగుదొడ్డి) ఫినిఅన్ని టితో రోగి చికిత్సకు ప్రైరంభింపకముం దే నిద్దముగానుండవలసినట్టియు ఆతురా 
లయమును వర్ణించియున్నాడు. వై ద్యశాల నంటి సమృద్ధిగా పాలిచ్చునడియు,  సాధ్య్నువెనదియు, 
రొ గములేనిదియు దానికి కలిగిన దూడలన్ని యు (బదికియుండున దియు] నిర్దప్ట్యమెన నీళ్ళతో ను మేత 
తోను మేపబడి చ శ్రగా పోషింపబడినదియు నగు శీలవతియగు గోవును పరిశ్నుభమైన కట్టడమునందు 
కట్టియుంచవలెను అని చెప్పబడి యున్నది. ఇకను చిత) మేమనగా ఈ కాలమున సర్వసంపూర్ష 
చికితృ్పలుగల ఆతురాలయములలో గూడ ఆచరణములోబభేని విషయము మరొకటికలదు. మానసిక 
చైద్యముగా కోగులకు గాతియంతిములతో సంగీతము పొడువారును మనసున కుల్తాసముగ సం 
ఛాపించగలిగి పురాణ, ఇతిహాసముల వినిపించు వారును, "దేళకాలానుగుణముగ రోగుల ఇంగితము 
నెరింగి నడచుకొనువారలును ఆనాడు ఆతురాలయసంస్థలలో 'వేరియుండిరని "తెలియుచున్నది. 

ఐతే గోను అని వకవచనమును ఉపయోగించుటచేతను, చికిత్సాలయమున నుండు సంభారసంభరణ 
ములను చూచి ఆలోచింపగా ధనవంతు డగు ఒకొక గ రోగికే ఈ ఆతురాలయములందు 
చికిత్స చేయుచుండి రని తోచుచున్నది. కాని, కీ). చ. ఐదవ కతాష్షమునందు తన కండతో 
చూచినది చూచినట్టుగా వర్ణించిన *పాహియాన్” "అను చై నాయాతిికుడు కెండన చంద్భగు ప Sy 
శరం 



పాచీన హిందూ దేశమునందలి వైద్యులు ౩; ఆతురాలయములు 

డను గు _ప్పచకవర్థి రికాలమున గాామపెద్ద పెద్దలును ధనవంతులును ధర్మార్థ చికిత్సలకుగాను "రాజథాని 

పట్టణములలో ఆతురాలయములను నిరి ]0చుచుండిరనియు, అందు భీదరోగులు తలిదండు డలు లేని 

పిల్లలు కడువృద్ధులు నివసించుటకు తేగిన వసతులు ఉండెడివనియ్కు వై ద్యులు వారలకు తగిన 
ఆహారములను మందులను ఇచ్చి పోవించి వారలను రోగవిము క్తులె న తర్వాత వారి ఇండ్రకు పంపు 
చుండిరనియు చెప్పియున్నా డు, తక్షశిల మొదలు రా-మేశ్యరమువజకు నలుదిక్కుులకు వ్యాపించి 

యుండిన రాజమార్లముల నంటి అరకోసునకు, అనగా ఒకమైలు శెండుఫర్ణాంగులకు ఒకటి 
చొప్పున రొడ్డుపిక్కలను ఉండు సత్రములు ఆతురాలయములలో ఆసనములు  మంచములు, 
అన్న పానీయములు బాటసారుల నిమి త్త ము ధనికులు ఒకరిని మించి ఒకరు ధరా ఇద్ధయు క్ మైకర్య 

ములు చేయుచుండి రని ఈ నౌద్ధయాతి)కుల చరిత్రములందు గలదు. 

దన్న ణాపథమున చెన్న పట్టణమునకు సమీపమున ఈ రసాలలో చాకలివానిస త్ర మనియు, 

 తెలికలవాని సృత్రమనియు, రాయల సతిమనియు, బోగముదాని ; సతమనియు వేరు వేరు వేర్లతో 
రసాలమిాద (గామములు గలవు, ఈ (గమములు అన్నియు అప్పటినుండియు ఏవిధమగు సర్కారు 

పన్నులు ఇయ్య నక్క-రలేని యినాము[గామములుగా నుండినపి. ఇట్ట మకాము స్థలములలో అనేక 

విధము లగు వృత్షములుగల తోపులను, కోనేళ్ళను, చేనాలయములను ఇప్పటికిని మూడనగును. 

అశోక చక్రవర్తి తన రెండవ శిలాశాసనమునందు ఈ ప్రకారము పికటించియున్నాడు. “నేను 
మానవులశేగాక పశువులకుగాూడ ఆతురాలయములను రాష్ట్రము పొడుగునను స్థాపించి 

యున్నాను. ఇందులకై సర్కారు తరఫున జఊొవధములు తయారుచేయుటకుగాను మూలికలు 

ఫలములు మొదలగు సర్వసంభారములను సేకరించుటకు మూలికో ద్యానవనములను జ్ఞపించి 

యున్నాను.” 

భారత దేశమున లభ బ్రముగాని మూలికలను ఖండాంతరములనుండి తెప్పించి సర్కారు ఉద్యాన 

వనములలో తొళ్షైలలో పెట్టి అధికములగు ఎండవానలు తగులకుండ ఆయా బుతునులకు తగినట్టు 

ప్రత్యేకము నిర్మింపబడిన "ఇండ్లలో సెంచుచుండిరని (వాయబడియున్న ది. నాజులేగాక ధనిక 

లగు ప్రజలుకూడ పిసూ త్యాలయములను ధర్మార్భము నిర్శించుచుండి రని తెలియుచున్నది. 

సుశ్రుతముసందు (ప్రసూతిగృహము ఈ ప్రకారముగా వర్తి రి ంపబడియున్న ది. “సర్యాగారం 

యథాసంజ్ఞం తేన య పర్యంక ముపలిప్త భి త్తిం సువిభక కృపరిచ్చదం (పాద్ద్వారం ద వీణద్యారం 

వాష్టహస్తాయతం చతుర్హ స్తవిస్త కేం రశామంగళసమ్సన్నం విధథేయమ్'” అవసరమైన 
సామానులు మాత్రము గలిగి చక్కగ అలంకరింపబడిన గోడలు, _లెరలుగలదై నిర్మలమైన గాలి, 

వెలుతురు వచ్చుటకుగాను తూర్పునను దశ్చిణమునను ద్యారముగల దై ఎనిమిదిహూస్తముల 

(16 అడుగులు) పొడుగును నాలుగు హస్తములు (8 అడుగులు) వెడలుపును తక్కువ గాకుండా 

మంగళకర మగు. అగారము . ప్రనూతినిమి త  తమై నిర్ణ యింపవలెను. ఇళ్లే శిశుపోవణ ప్రత్యేక 

(81) ౨౪౮౧ 



శీ అయ్యంకి వేంకటరమణయ్యగారి సన్మాన సంచిక 
శ్ 

ముగ ఆ యా బుతున్రలకు తగి ట్లుండుట్సకె అగారములు సుఖకరములగు వుంచములు పడకలు 
తివానులు, దుప్పట్లు, వాపలు మొదలగునవి ౫లిగి రమ్యమైన చక్క_ని వెలుతురు గాలివచ్చు 

నవిగా నుండవలె నని కుమారాగారములను గూర్చి విధింపబడినది* ఇప్పటికిని చెంగల్పట్టుజిల్లా 
లోని తిరుముక్క్కూడల్ అను (గామమునందు ఆతురాలయమునుగూర్చియు, గుంటూరు మండల 
మున కృష్ణాతీరమున మల్క్మా-పురము గ్రామము నంచుండిన పిసూత్యాలయములను గూర్చియు 
చెలిసికొనుటకు శిలాశాసనములను చూడనగును. ఆతురాలయముల యందున్న మందులపట్టలు 
సహా ఈ శాననములలో చెప్పబడియున్న వి. అందు వాసాహరీతక్తీ గోమూతి) వారీతకీ భల్లాతక 
హరీతక్రీ, బల్యాదిఘృత, కల్యాణలవణ, లళునా బ్యేరండ శీలము ఇ'త్యాదిమందులు నేటికిని ఉప 
యోగములో నున్నవి గలవు. 

భారతీయ విజ్ఞానము అయు ర్వేదమునకును - ఆయుర్వేదము భారతీయ విజ్ఞానమునకును ఎట్లు తోడ్చ 
డెనో ఇందువలన తెలియగలదు. ఆయు క్యేదము శాస్త్రమే కాదనియు. ేశమున సర్కారు 

“సొమ్ము ఆయుర్వేద ఫో9త్చాహమున క్రై వ్యర్గఫరచగూడదనియు అని చెప్పువారి దృక్చథము 
నను మారగల దని అభిలపించుచున్నా ము, * 

* ఈ వ్యాసము “ఆయుర్వేద శిక్ష)? అను నేమ పృుచురింపబోన్రు గ్రంథము నుండి ఎత్తి వాయబడినధి. ఆ, ల, 

ఎర 



ఐనవోలు మైలారు దేవు6డు 
(శ్రీ దూపాటి సుందర వరదాచార్యులు 

కాకతీయశాజులు పూజించిన వేలుపులలో మైలారుబేవుండు ముఖ్యగణనీయుండు. స్థానిక చరితము 
నందును గీ)డాభిరామమునందును మైలారుబేవుని పిశంస విశేషించి కలదు. మైలారుచేవుని ఏర 
"భటులు గావించు భక్తిప్రదర నము లనందగు సాహసకార్యములు కడాభిరామమునం జదువునపుడు 

మేను పులకించును. ఈ గాామమునకు. బోచీననామము అయ్యనవోలు. దీనిని జనసామాన్యము 

ఐలోని యని వ్యవహరించుచున్నారు. ఐనవోలు ఓరుగంటికి దశ్నిణముగ దాదాపుగ అబు క్రోసుల 
దూరమున నున్నది. రుద్భోమడేవి తన, పుతికల శుభపో ప్తికై మైలారు దేవునకు మొక్కుకొని 
యాలయమును బెంపులోనికి. చెచ్చినటుల స్థానిక చరిత్రము చెప్పుచున్నది. ఇచ్చటం గల విశేష 

ములు ఇారితకవిశేషములు విచారించి తలిసికొనిన అమూల్యాంశముల నిట నుదహరింతును, 

ఐనవోలు మొదట. బి పమ చాళుక్య రాజుల కాలమున ేదొంబెను వారలు నెలకొల్పిన "జీవా 

లయ పాకారము, విగహాశకలములు, శాసనఖండములు గామసమిపమునందుం గల 

తటాకతీరమున _ నేటికిని గోచరించుచున్నవి. తైలోక్యమల్లుని శాసనఖండ మొకటి 
తటాకపుతూముపై బిగింపంబడినది, శాసనప) యోజనము గుర్తింప రాకున్నను చెంత గల 

పున్నవోలులో నీ లిపితో నిట్టి వొతతో ముగింపయిడిన శాసనశిల నింతకు ముందు శోధించిన 
కతన _తలోక్యమల్లునిత ( జారిత)క సంబంధము కొంతవజకు6 గలదని ధు)వపడినది. సమిోప 

మునం గల శిలా స్తంభములు "రెండును గుట్టపై గల మూడు దేవాలయములు నిర్మాణక)మమున 
జాభుక్య దేవాలయముల. బోలియున్నవి. విలువం గల శాసనములు కోటగోడలయందును జెజువుల 
లోందట్టునను ఖండములుగ నొనర్చబడి దుర్వినియోగము జేయంబడుటచే వలసిన చరితము 
గడింప వీలులేకపోయినది. ఈ [పాచీనశ్షే[త్రము సర్వవిధముల సావకాశముగం బరిశోధింప6 దగినది. 

ఐనవోలు లోని మైలారుబేవుని గుడి చాళుక్యనిర్నాణ మని తోంచును, ఆలయము చేడు గాను 
మునకు మూండు ఫన్హాంగుల దూరమున నున్నను బూర్వ వది గా/ముమధ్య భా? మనుటకుC 

డార్కాణము గలదు. విశాలావరణమునందు నిర్మింపబడిన, యా యాలయమునకు బహ్కొ[పాకార 

"మొకటి గలదు. ఆ పాకారము పూర్తిగ రూపు మాసినది, 

పాొకారములోనుండి యాలయావరణమున 'కేగుటకు నిర్మించిన శిలాద్యారములు మహోోన్నతము 
లై నవి మూూండు గలవు. ఇది సర్వవిధముల ఓరుగంటి కోటలోని ద్యారములను బోలియున్నవి. పని 
తనమునందును, ఉన్న తియందునుు లతాదికల్పనము లందును బోలిక గలదు, సిద్ద హాస్తుం డగు నొక 

శిల్చీయే తోలుత అయ్యనవోలు ద్వారముల నిర్మించి గడించిన హస్తకాశలముతో నంతేకంశ 
అలానే 

౨ర3 



శ్రీ అయ్యంకి వేంకటరమణయ్యగారి సన్మాన నంచీకి 

శోభాయమానముగ ఓరుగంటి ద్యారములు నిర్మించే నని తోచును. ద్రవి కాకతీరుదాంబ తీర్చిన 

వని స్ధానికులయొక్కయు స్థానిక చరిత్రుముయొక్కయు నభిపాోోయము. ప్రకృత మో ద్యారములు 
మూడింటిలో గుడివై పునగల ద్వారము కూలిపడినది. మిగిలిన "రెండుద్యారములును సురశ్షిత 
ముగ నున్నవి. కూలినద్వారములం  బరిశోధించిన-చో స్థీరతేరముగ ద్యారము లుండుటకు( జేసిన 
కాకతీయళిల్పుల పియత్నములు గోచరించును. 

పాకారావరణము దాటలనే యున్నతమును విశాలము నగు వేజొక (పాకారము గోచరించును. 
వెడల్పును లావును గల రాళ్లతో సీపోకారము అాతికోటవలె నిర్షి ంపంబడినది. గోడలపయి రావి 
యాకువంటి యాకృతితో కోటకొమ్ములు శిలలతో దీర్పయిడినవి. మొదటి పా)కారమునకును 
"రండవపాకారమునకును మధ్యగా నొకళిలామండపము రెండవ పాకారము ఆలయమునకు 
మధ్యగా 'వేజోక మండపము గలవు, "అవి శీథిలావస్థలోనికి వచ్చుచున్నవి. బాగుచేయు పయ 
త్నేములే లేను. 

ఆలయము చాల దృథ మైనది. శిలలపయి శిల్పములు లేను. ఆలయము చుట్టును బ్రిదక్షీణము 
గావించుటకు ననుకాలముగ నొకవసారా ఆలయమునంటి నిది ంపంయబడినది. దీని నంటి విశాల వేదిక 

చుట్టును దిరిగి వచ్చినది. 

గర్భాలయములోం గల చితేములు గమనింపందగినవి. ఆలయమునందు మిగుల నున్న తమైన యొక 
పురువవిగ్ళవాము గలదు. తొలుత నది శిలావిగిహము కానోపు, పితిసంవత్సర మా విగవాము 
సకు లక్కరంగులు పూసి యలంకరింతురు. ఈపురువవిగవాము భీకరముగనుండి చతు ర సృములతో 
నలరి దై వమానవరూపముల సమ్మేళనముగ నున్నది. చేత నొక ఖడ్గము మానవళిరము గలను. 
ఈ విగవామునే మైలారుదేవుడు, ఖంటడేరావు అని శెండు వేరులతో వ్యవహరింతురు. ఈ విగివా 
మున కీరువైపులలో నెడమపార్ష్యమున గొల్ల కేతమ్మ, కుడివైపు మేళవు శై యను నిరువురు 
పత్నులు గలరు. చూడం జూడ మైలారుదేవుడు ఏరపురువుం డని ముఖ లక్షణములు ఆయుధ 
ధారణము, ఆసీన పద్ధతులను బట్టి గుర్తింపవచ్చును. ఈ మైలారు బేవునియొక్కయు. దత్సత్ను ల 
యొక్కయు జీవిత చరితములు తెలియరావు. మాథుమాసమునందుం (బతివారము ఆలయ 
మున నుక్సేవములు జరుగుచున్నవి. తమ యింటి యాండుబిడ్డకు మగం డను గారవభావముతో 
గొల్ల వారు ఆ యుత్సీవములలోం బాల్లూని అహోోరాతీములు వీరగానములు నృత్యములు వీరా 
వేశములు (ప్రదర్శించుచుందురు. ఆలయమున నొకచిన్న లింగము, నంది యిటీవలం జేర్పబడినవి. 
ము త్త్వముమో(ద మైలారుచేవుండు ఆంధులు చర కాలమునుండి సేవించు ఏరపురువుం డనియీ మూ 
విశ్వాసము, ' 
ఆలయమునకు ఛో కృులవలన సంవత్సరమునకు వ జెనిమిదివేల రూవీకలు _ కానుకలమూలమునః 
లభించుచున్నవి. నైజాము దొరతనమువా రీ ధనము దుర్విని యోగము కాకుండ ఆలయాభివద్ది 
కొబకు ఏనియోగింప నొకకమిటీ నేర ఎఆాచియున్నారు. వారే యాలయమును జాచుచున్నారు. ఈ 

ఇర 



వన వోలు మెలారుదేవుడు 

అటథయమున నొక శిలాశాసనము గలదు. అది రెండు ఖండములుగ విరిగినది. ఈ మధ్యకాలమున 

గచ్చుతో అతుకంబడినది. ఈ శాసనమువలనం గొన్ని చరిితాంశములు గమనింప నవకాశము 
చిక్కుచున్నది. అందలి చరి(తాంశములను (గింద నుడాహరించుచున్నా రము. 

ఉర్వీ ముద్ధర తె బిభర్తిద కృతామ్నూయస్టితి శై (రివ 
చ్చేదీ విళుతవికమోా హృతరిపుక్ష తాన్వయ స్పేతుమాన్ 

గోవాళత్యే ముపైత్ మారవిజయే భేత్తా కలే కల్చవం 

పిఖ్యాతః స్ఫుట మన్నపోత నృపతి; తత్థడ్లనా రాయణః 

ఖడ్జేన స్ఫుట మన్నపోత నృపతే ర్భిన్నై రరాతివిడై. 
ర్భిన్నం సంపితి శూన్య'మేవ సవితుర్చింబం దివి ప్రేంఖతి 

లశ్షీ ఇ గస్వ గ్రహం శ్రియ ద్ది గజవరా నశ్వావీమందురా 

మధ్యా స్తే రిపుసుభు)'వాంతు హృదయా న్యత్యుల్బణ స్పృంజ్యరః. 

ముని రజని పరశురామ, స్టే నినియుజ్య వైవ్లవం తేజ 

సోవుకుల పరశురామ ధరా మవ త్యన్న పోత భూపాలే॥ 

మల్లారి మేన మునయః స్తు వంతి, మైలార దెవంచ మహాప) భావం 
వందారు బృందారక వర్షమాళి, నూణక్య పరాజిత పాదపద శివ్! 

స్వ న్నీ శ్రీమన్శహామండ లేశ్వర రేచ ర్లగోత) చింతామణి గజదళ విఫాళే భుజబలభీవు ఖడ్లనారా 

యణ చేకోలుగండగాయ గోవాళ పాండ్య రాజగజద భవిభాళ చలము రి గండధరణివరాహా 

దుష్ట రాజగజాంకుశ పృతికాలరాయ భయంకర ప్రతిగండ భై రవరాయ మానజాలరాయ బే వేంద్ర 

వల్లభ జాణరాయకుల గురుసమరమహేశ్యర ఇనుమర్శి గండగోవాళ కేళాదిరాయ జగనొబ్బ 
గండ రాయగండ భేరుండ రాయబందీ విమోచక రాయబిరుదవిఫాళ శరణాగతివజ పంజర బల్లర 

గండ వివేకనారాయణ 'సమ స్త సమరవిజయలక్ష్మీ సమాగమసముచిత పల్ల వతో రణావళీప్రకాళిత 
నిత్యకల్యాణ సత్యపితిజ్ఞ సోమకుల పరశురామాది జగత్స్రసిద్ధ బిరుదనామభేయ ప్రశస్త సహితు 
లైన (శ్రీసింగమనాయని అనపోతనాయనింగారు ఓరుగల్లు (శ్రీభువనగిరి రాజుకొండ సింగపురము 
మొదలై న తెలుంగు దేశ మాచంద తారక ము_త్తరో త్తరాభివృద్ధిగాను భర్శరాజ్యము చేయుచును 
దిగ్యిజయయా తాపసంగానను ఓరుగంటి దక్షిణాన అయ్యనవొలి తీర్దస్వామిమయైన (శ్రామైలారు 

చేవరను దర్శించి ఆ అయ్యనవొ లు అనెడి గామము (శ్ర మెలారు చేవరకు అంగరంగ భోగాది 

సకల సమారాధన సామాగి” యుల్లవేళలందున్ను సమకూరునట్లుగాను శకవర్ష ౦0బులు ౧౨౯౧ అగు 

చున్న సౌమ్యసంవత్సర ఇావణ శుద్ధపంచదలీ శనివారము నాండు. 

ఉదాహృతశాసనభాగములవలన ' స్టాపకుం డగు అనపోతనాయకుండు క్షత్సియవంశ నాశకుం 
డనియు, రాజగోవాళ్ళ ఖడ్షనారాయణ బిరుదములు గలవాడనియు శతు వుల సంపదలు గై కొనిన 

ఎర 



శ్రీ అయ్యంకీ చేంకటరమణయ్యగారి సన్మాన సంచిక 

వాండనియు చెలియుచున్న ది. ఈ అనపోత భూపాలుడు సోమకుల సపరశురాము డను బీరుదుల 
వాడు. పరశురాముడే అనపోతనాయకుండుగ జని శ్రంచెను. మైలారు జేవుని మల్త్లారుబేవుం డనిగూడ 

మునులు కొనియాడుచున్నారు అనునది శ్లోకములసారము. ఉదాహృతవచనభాగముల సింగమ 
నాయండు వహించిన బిరుదములవలన అతని పరాక్యమజీవితము సువ్వ క్త వుగుచున్నది. జై త్ర 
యాత్రల సందర్భమున ననపోతనాయండు అయినవోలులోని మైలారుబేవుని దర్శించి పెక్కు 

దానములు గాపించినాండు. * 

క్రీడాభిరామములో గొన్ని తావులలో అయననోలు మైలారుటేవునిపిశంస గలదు. మైలారు 

భటుల సాహాసకార్యములు అందు జేర్కొ_నబడినమ్కి- 

“నీ అవ అవ మండు నెజ్రని చండిమల్లెలం, జోద్యంపు గుండాలు చి చ్చునారు 

కరవాడి యలుగుల కనరుపాతరలలో, నుట్టిచేరులు గోసి యుబుకుచారు 

గాలంపుగొంకి. గంకాళచర త్రము గుచ్చి, యుడుపిథి నుయ్యెల లూగువారు 

కటికి యొగ్గాళంపు గండక తెర వట్టి, మిసిమింతులునుగాక మి)ంగువారు. 

గీ. సందులను నారసంబులు సలుపువారు నెడమ గుడివేత నారతు లిచ్చు నోరు 

సాహసము మూర్తి గైకొన్న సరణివార్కు ధీరహృదయులు మైలారువీరభటులు.” 

సికృతము జరుగు నుత్సవములందు ఈ కార్యక)మము గోచరించుచున్న ది. గొల్లవారలు 

మాత”ము ఈ యుత్సేవములందు మిగుల భోకి, (పపత్తులతో చబాల్లొనుచుందురు. జగ్గు అను వింత 

వాద్యముతో వీరగానము గావింతురు. కా_ర్షికమాసమునుండి ఈ యుత్పవము మహార్భాటములో 
గడుచును. మైలారువాండ్నును వీరముష్టివాండున్కు "బాలసంతువాండు”ను ఈ  యుత్సవములో 
నెక్కువ పాల్గొందురు. అంధ విరులలో ముఖ్యుండగు మైలారు బేవుని వె భనము చూడదగినదిః 

క్రీడాభిరామమున ఈ మైలారు దేవుని మహాత్యము ఈ విధముగా జెప్పబడినది. 

“సీ శనివారసిద్ధి సజ్ఞనపారిజాతేంబు, వరదాత యాదిత్య వారభోగి 
మాధపీరవుణుండు మాయావినోదుండు మాళషీప్రియభ ర్హ మహితయళుండు 
పల్లెంబ సాయకుం డేల్ల వేల్పులరాజు, కనపవేటల వేట్క_కాండ) భర్త 

కత శాలాస్యామి కరుణాపయారాళి, పుణ్యక్_ర్రనుండై న (పోలియయ్య 

తే మంచుకుంచాల గొలువంగ మాయలేళ్ల (బట్ట కట్టంగ నేర్చిన బాస వెల్లీ 

"  -చైరవునితోడి జోడు మైలారుబేవు డోరుగంటినివాసి మే లొసంగగాత,.”” 

* అనపోతనాయకుని  సోమకులపరశురామలిరుదముగూర్చియు,.. అయినవోలు పొ-చీనజై భవముగూర్చియు, 
నా పితృ పాదులగు (శ్రీ శే హెదిరమణకవులు లోన ఆంధ్యపత్రిక సంవత్స రాదిసంచికలో నొక వ్యాసము వాని 

యున్నారు, విషయము లం దరయదగును, 

చర 



చాకిరవు 
ఏకాంకనాటిక 

శ్రీ వింజమూరి శివరామరావు 

శ 

సరసహృదయులు, సారస్వత (ప్రియులు 

శ్రీ రాజ్ఞా వేణుగోపాల అప్పారాయులకు 

అంకితం 

Kx 

పాత్రలు ఫ్ లచ్చి, కోటిగాడు, రామరాజ, తిమ్మరుసు. 

శ్రీ కృస్ణబేవరాయల కాలం. విజయనగరం, తుంగభద్యానదీత్రీరాన్ని _చాకిశేవు. సాయంసమయం, బాకళ్లు పని 

ముగించుకుని ఇళ్ళకు బయలుడేశే సందడి, కొంచెం దూరంగ ఫూలపొదలమాటున ఒంటిగా కూర్చునిడంటుంది నిచ్చి] 

లచ్చి : | పాట] నాగుండెలోనుండి శేగు రాగచమ్మో 

ఈ సంజ వలుగాయె కొల్ల గా నల్లగా అ సై 5౪ 

నిలువెల్ల మెలమెల్ల పులకించు వే వ్యేమమో 

ఈ లేత చివురాయె నింతగా వింతగా నౌ. 

రేయనక పవ లనక మోయు నా పిణయమో 

ఈ యేటి తరగాయె రంగుగా పొంగుగా నౌ. 

కోటి ; [దూరాన్నుంచి] లచ్చీ! ఎ మీ లచ్చీ ! 

లచ్చి : అబ్బా! ఒక్కొ_ గడియేనా ఒక్కొ- రెన్ కరార్చోనియ్యడుగదా ! కాస్త కనుచాకైై లే చాలు 

ఒకు గోల, 

కోటి వ [ఇంకా దగ్గరగా] లచ్చీ! 

లచ్చి ౩ అడుగో, వెతుక్కుంటూ ఇలాగ వస్తున్నాడు, 

కోటి : ఇక్కడున్నావ్కా లచ్చీ! 

లచ్చి + అవును. ఇక్కడే ఉన్నాను వం? 



శ్రీ ఆయ్యంకి వేంకటరమణయ్యగారి సన్మాన సంచిక 

కోటి : అలా పొదలశేసీ మబ్బుల్లోకీ సూత్తో కూకోకపో తే పొద్దుటికాబ్టుంచి శేవులో కొట్టుకు 
సత్తున్నా నుగందా, కరూంత సాయం సేత్తె అరిగిపోతావా ? 

లచ్చి : నే నీ పాడుపని చెయ్యనని ఎన్ని సామ చెప్పేది! 

కోటి: అయితే కులవృ త్తి “చేసుకోటం పాడుపనా 

లచ్చి ౩ పాడో గీడో నేనీ పని చెయ్య లేను. 

కోటి ; ఊసెయ్య నేవు పాపం! సోగ్లా తిరగ్గల వేం, రాణీ గనోరునాగ? 

లచ్చి: ఆ రాణీచే! కాకపోతే నాకేం? 

కోటి: అవును మరి. ఆ పెబువు కన్నే శాక... 

లచ్చి వ ఛి. ఊరుకో. అనవసరంగా మాట్లాడక... 

కోటి ఏ నిజ మూడితే నిట్టూరమేగా! 

లచ్చి ౩ ఎన్నిసార్లు చెప్పాను ఆ గొడవ ఎ త్తవద్దని? 

కోటి ; లచ్చీ! ఎంత సదూకున్న దాని ఎవైనా కట్టుకున్న ముగు కిలా 'యేడివీంచటం బాగునేదు. నే 

నేం కులం తక్కు_వోళ్చా! రాజుగారి బట్ట "లుతిశే గొప్పింటోతి. .. 

లచ్చి : అయితే యేమంటా విప్పుడు? 

కోట్రి ౩ శేనులో అఆడోళ్లంత్యా, నాను కూంత నవ్వి తే శాన్క పడి సత్తారుగందా.... 

లచ్చి : అయ్యా! పాపం ! ఆక్టు న నవ్యకు. 

కోటి ఏ నే నంకేనే యెటకారం సీకు. నాగాడిద ల్నేనా 'సనువు నేత్తావుగాని, నన్ను నీ దరిమేనా 

రానియ్య వే! నాను సేసిన పాప వేంటి సెపు ? 

లచ్చి ౩ నువ్వు చేసిన పాప మేమో నే నెలా చెప్పగలను? 

కోటి ; సూడు లచ్చీ! మనవేటలో మొగుడూసెల్లాలంతా సిలకా గోరొంకల్లాగ ఎంతోముచ టగా 

ఉంటా కే! ఆళ్ళనిసూ త్తే సెల్లంకే సొరగం | అని విస్తాదిగందా? నీ కెందు కీ సెడుబుద్ది! 

లచ్చి ౩ నా -శీనిా చెడుబుద్ధి లేచే! 

కోటి ౩ నేకపోతే ఆ రాజుగో రల్లుడిగోరికోసం యేంటంట ఆ తిరగటం ఆ మొరగటం. .. 

లచ్చి వ సీ శేమైనా మతిపోయిందా? 

కోటి ; అవుసరం తీరింజాకానేగాన్సి ఒలేయి! ఎంత పెబువులైనా తరవాతసచ్చినా మన వూసెత్తరు. 

"తెలుసా? 

లచ్చి : నాకు తెలుసు, నువ్వు చెప్పనక్కరలేదు. 

కోటి ఏ నీకు తెల్లు. నన్ను సెప్పనివు. ఎక్కడ సచ్చేసావొచ్చిందిరా "దేవుడా! ఈ ఈ యెన్వారం 

నలుగురూ యింకే పరువు దక్కదు. రాజుగారు యింపే పాణాలే దక్కవు. 

ఎ౨కోరా 



లచ్చి క 

కోటి ; 

లచ్పి 3 

క్రోోేట్రి : 

లచ్చి క్ష 

కోటి : 

లచ్చి క 

కోటి ; 

లచ్చి గ్ 

కోటి ; 

చాకిరేవు 

ఎంతనే వీ ఉపన్యాసం! 

అయిందిగాని,.. 

అయితే ద్రింక వెళ్లు. 

నువ్వుకూడా నెగుు పోదారి. 

నే నప్పుడే రాను, 

రావూ? ఏం? 

వెన్నెల్లో కొంచంసేపు తిరిగి వసాను, 

అలాగా?. ..రామరాజుగోరుగానే వతా వన్నారా? 

అవును, వసా నన్నారు... .సశేనా? 
లచ్చీ! ఎందు "శేడివిత్తావు] నువ్వం ప నా కెంతో యిది. అందుకనే యిల్లా బతిమలాడు 

"కుంటున్నాను. 

లచ్చి a 

కోటి ; 

లచ్చి క 

కోటి : 

లచ్చి క 

కోటి ; 

లచ్చి క 

కోటి ; 

లచ్చి క 

కోటి ; 

లచ్చి క 

క్రోట్రి; 

లచ్చి క 

పోనీ పోట్లాడు. 

అచేం బెమా శండవూ! ముగుడు సచ్చీనోణ్లిగందా ర వ్యెందుకు లెమ్మని, నువ్వన్నా ట్లాక్లా, 

కడుపులో దాసుకుని సరుదుకు పోతూన్న కొద్దీ మరీ తెగసాగుతున్నా వేం... పద కొంపకి. 

. [నెట్టబో తాడు] 
'వవిట ఆగడం 1! మదికి రాకు. 

ఒలేయ్! తిన్నగా వతావ్యా యీడ్వీంచ మన్నావా! ఓ రప్పిగా ! యెల్తీ! మావో! 

సూడండాా, ఈ నాయాలి.. 

అందరినీ పిలు స్తే నాకేమి భయ ఏ మనుకున్నా వా! 'రాస్సీ వాళ్ళ చేతే సీకు తగినట్లు చీ వాట్లు 

పెట్టిస్తాను. 

సివాగ్తైట్టికావ యెట్టించవు!.. . ఎన్నెత్తులూ చేతకాకపోతే ఈ యెవ్యారంలోకి దిగు 

తావా!?... ఇంకా గుడ్లు మిటకరిత్తూ సూ త్తావు, నడ వ్యేం! 

ఇదిగో! నా ఒంటిమోద చెయ్యి పడిందంకనా - జాగర్త లమ శ్రరుసయ్య గారితో చెప్పి... 

ఆరితో నానూ సెప్తాను. 
చెప్పుకో, చేతనై శే. 

అం లేనేగాని, నామా టినవు? 

అబ్బా ! ఇంక మాట్టాడించక వెళ్లు, 

సదువుకున్న దాన్ని సె సేసుకోంట వెంటి, నా సచ్చుబుద్ది కాకపో తే!... నవ్వు నవ్వు. . 

ఇదిగో మంతిరి గోరి దగ్గరి శెల్తున్నానుగా = ఆ యికిలించట వేంటో, ఆ సకిలించట 

మేంటో కేలుక్తా నుండు. [వెడతాడు] 

అమ్మయ్యా, ఇప్పటికి వదిలాడు .., ఆహా? ఈ వెన్నెల ఎంత హాయిగా ఉంది!.. 

(32) ఎర్ర ౯ 



శ్రీ అయ్యంకి వేంకటరమణయ్యగారి సన్మాన నంచిక 

ఇంకా నా రామరాజు రాలేదే? ... నా తొందశేకాని వారు వచ్చేవేళ దాటలేదు .., 

నాకులాగే ఈ పకృతికికాడా ఎంత సేమవిపాస ! [పాడుతుంది] 

[పాట] గగనాంగ నాలింగ నోత్సాహి నగరాజు 

పల్లవమ్ములుగ పుష్పములుగా పులకించె ee MX cee 

చెసల మోముల మబ్బు ముసుగు లొ త్తిలినంత 
పరువాలు వెన్నెలలు చిరునవ్వె జూబీల్లి ee గగ , 

చిగురు లొత్తుగ పరచి మగన్నికై కోకిలము 
బరువు నిద్దుర కన్ను లర తెరచి పరికించె wee MX cee 

రామ; [దూరంగా] లక్షీ ! 

లచ్చి: ఎవరు వారు? ... ఓహో, నా నలపులేలే రామరాజులా? ... [రామరాజు వస్తాడు] 
దాసి నమస్కురిస్తూంది. 

రామ ౩ దాసి వెందు కయినావు లశ్షీ a నా పిణయేశ్వరివి. 

లచ్చి : పిభూ ! సార్వభౌముని జామాతలు తమర్వు - చేవాజీవికను నేను. 

రామ ; పేమ కులాన్నీ, వృ త్తిని పరిగణించదు, 

లచ్చి ౩ లోకం వాటినేగా పాటించేది ! 

రామ : అలాంటి పాడులోకంతో మనకి పిస క్తి వద్దు, 
లచ్చి : అది సాధ్యమా ? సకలాంధ్య)సామాజ్యానికి అధిపతులు కాబోతూన్న తవుకు ... 

రామ : ప్రణయసామాిజ్యానికి మాత్రం అక్షత లేదా? 

లచ్చి ౩ ప్రభువులకు పిత్యు _త్తరం చెప్పగలనా | అజ్ఞరాలిని . 

రామ ; అజ్ఞురాలి వన్నావంళే నీ గురువులైన తిమ్మరునుగారిని అగారవపరచినశే సుమో! 
లచ్చి: స్వామి! నా దొక మనవి, 

రామ : నీకు నాదగ్గర మనవా? ఏమి కావాలో చెప్పు. 
లచ్చి: నాకు భయంగా ఉంది... 

రామ: భయమా? ఈ రామరాజు కంటి నీడల్లో ఇల్లు కట్టుకున్న నీకు భయమా? శాతివకోణి 
తారుణితమైన నా కుకారఛార ముక్క_వోలే చే! 

లచ్చి : లేదు చే నెరుగుదును. అంత చిన్న తనంలో కొండపిటివద్ద తాము చూపిన సాహసపరా[క 
మాలు తిమ్మరునుగారు వర్ణి స్తూండగా విన్నాను, 

రామ : వినికూడా భయ మెందుకు? 

లచ్చి ౩ ఎంత విదిలించుకుందామన్నా ఈ వలవు పగబట్టిన పాములాగ నన్ను విడవకుండా 
తరుముతూంది. 

రామ : నా (పేమ అంత బాధాకరమా? 

తోం 



లచ్చి . 

రామ: 

లచ్చి; 

రాము; 

లచ్చి : 

రామ; 

లచ్చి క 

రామ | 

లచ్చి a 

రామ 

లచ్చి 

రామ ; 

లఅచీ ) క 

ఏ ఎందుచేత? “రావు 

లచ్చి : 

రామ 

లచ్చి ; 

రావు 4 

లచ్చి గ 

రాము | 

లచ్చి క 

రాను ; 

చాకిరేవు 

కాదుకాదు. అంత ఉన్నతమైన తమ్యవేమని ఈ సీచహృదయం భరించగలడా?. .. 
లోకం సహిస్తుందా] 

అబ్బా! లోకం మాకుందుకు? 

సార్వభౌములకు "తెలుస్తేనో! 

ఎట్లా తెలుస్తుంది? 

వేయికళ్ళతో సమ_స్తమూ కనిపెడుతూ ఆంధిసామా)జ్యాన్ని ఆశాంతాలకు పిసరింప 
చేసిన ఆ రాజేందుని కన్నులు మూయడం అంత "కేలికపని కాదు. 

అదా నీ భయం?! 

నన్ను గురించి కాదు; తవు మనా హర ప్రణయంలొ' నాజీవితం చాసించింది; ఇంక ప్ళళ 

యానికై నా నెరవను, కాని తమరు.. 

నేను మాకం పీ కోసం కష్టపడలేనా! 

వద్దు వద్దు. "తాము కష్టపడుతూంశే స్వర్షంకూడా నాకు వద్దు, తవు సుఖంకోసం నరకా 

చె నైనా సహిస్తాను. 

లత్రీ! స్ (పేమసన్ని ధిలో నా వలపు సిగ్గుప డుతూంది. 

ఎంతమాట! తమ వలవే లేనిదే నాకు అకక చేదు. తమకోసం కాకపోతే నాకు వలవే లేదు. 

. = = దీనివల్ల కలగబోయే చిక్కులు. . 

షల ఎన్ని చిక్కులై నాసనే నా వలపు 'విప్పగలదు; ఎన్ని అడ్లంకులై నా సరే దాట 

గలదు. నీవు దిగులుపడకు. . .ఐనా యేమిటా చిక్కులు]! 

వున _్రుమరహాస్యం ఇంక దాగదు. 

ఇంతకుముందే నా భ_ర్త పెద్ద తగువుపెట్టి వెళ్ళాడు. తిమ్మరుసయ్యగారితో చెప్పి నా పని 
చక్క- బెడ తాట్ల! 

అలానా)... .తీమ్మరుసుగారు దయార్దుజే "కాని, న్యాయపరిపాలనలో మహాోకరినుడు, 

మనవేవు అన్యాయం కాదుగా! 

అంతా అలా. అనుకోవత్రా?.. .అయిశే ఇప్పు దేమి చేయదలచుకున్నా వు! 
తమ అనతిగాక చే నేవి చేయగలను] 

లశ్లీ శ్రి! నే నంకే నీకు నమ్మకమేనా! 

తమరుగాక నా కిం కెవరు దిక్కు? 

వ్రంక దిగులుపడకు. రామరాజు తన వలపు నిలుపుకో లేనంత చేతకానివాడు కాడు. లక్షీ త్తి! 

ఇబే కడసారి ఇపుతున్నాను - నా జీవితానికి సీ ప్రేమే సర్వస్వమున్నూ. నీ పేమే 
లేకపో తే సౌఖ్యమే చేదు నాకు, 

తగ 



శ్రీ అయ్యంకి వేంకటరమణయ్యగారి సన్మాన సంచీకో 

లచ్చి ఏ నా జీవితం ధన్యవయింది. | 

రామ ; నా గారవాన్ని, అధికారాన్ని, సామాజ్యాన్ని కూడా సి వే'ముకోసం త్యజించగలను. స్వ్ర 

నన్ను ప్రేమించు; అంతే. 

లచ్చి ; సహస్నజన్నల నా తపస్సు ఈక్షణంలో ఫలించింది. 

రామ : లశ్రీ, శ్రి! నాలుగునెలల కిందట మంతోగారి మందిరోద్యానవనంలో ఆ సువర్ష సంధ్యా 

సమయం జ్ఞాపక ముందా? 

లచ్చి : నాబితుక్కి వెలుగునిచ్చిం దచేగా! వనాటికై నా మరవగలనా? 

రామ : వనలక్షిలాగ విహరిస్తూ కోకిలకంఠంతో గానాలాపన చేసే నిన్ను మొదటిసారి చూసిన 

ఆ గడియలోచే నా హృద యెశ్యరినిగా స్వీకరించాను. 

లచ్చి: ఆ మహా త్తరముహూ ర్తంలోనే తమ ప్రమువ్యూాదయానికి ఈ జీవితం అంకిత మయి 

పోయింది. తేమ అడుగు జాడల్లో నా వలపు మొలక లె త్రింది. 

రామ : ఆ నాటి సీ పాట 'తెరివిలేకుండా నా గుండె గూడుల్లో మారుమోగుతూంది.. ఇప్పుడు, 
ఈ హాయిలో ఆ పాట మళ్ళీ వినా లనిపిస్తూంది సాకు, 

లచ్చి : నాకూ పాడాలనే ఉంది; వినండి. 

[పాట] ఇంతేగాడ్పులో నడచివచ్చినా 
అంతేదూరమా ఓ చేవా!.. 

ఎండు బ్రతుకు పీ గుండె నీడలో 

పండసీయవా నా చేవా!! ...ఇంత... 

ఇంత చీకులో వెదకి వచ్చిసా 

అంత చాగుటా ఓ స్వామి! 

బడలు వలపు నీ యడుగు జాడలో 

విడిల నియవా నా సామా 1 ...వ్రంతే... 

ఇంత కోరి సీ కొరకు వచ్చినా 

అంత నిరసనా ఓ నాథా ! 

కొలుచు నన్ను నీ తలపుతోడుగా 

నిలువనీయవా నా నాథా !! ...ఇంత... 

తిమ్మ ఏ [దూరం నుంచి] ఎవ రక్కొ_డ + 

రామ : ఎవరు వారు? 

లచ్చి ఏ తిమ్మరుసు మంతోగారి గాంతులాగపంది. 

రామ ; అవును వారే, ఇలాగే వ స్తున్నారు. 

Da 



లచ్చి : 

రామ ; 

తమ్మ : 

రామ : 

తిమ్మ : క 

లచ్చ * 

తిమ్మ : 

లచ్చి 

తమ్మ 

రామ; 

: ఏద్క్ అలాగని నామోద 3 

ఏ ఎంత యత్నించినా నాకు సాధ్యం కావడంలేదు, 

వ ఎలా సాధ్య మవుతుంది? పడుచు నెత్తురు... 

: తాతగారూ! మీరుకూడా ఒకప్పుడు యువకులే. 

తీమ్మి : 

లచ్చి : 

తమ్మి క 

; ఆర్యా! నా దొక మనవి. 

తిమ్మ క 

రామ : 

తిమ్మ: 

రామ : 

"రావు 

చాకిరేవు 

అవు య్యా! ఏండారి ! 

నే నున్నానుగా! నువ్వు నా పక్కనే నిలబడు; చాలు, 

[వచ్చి] నాయనా, రామరాజూ ! 

మహామంతు)లకు నమస్కారం, 

దిగ్విజయో స్తు. . ఓహో! లచ్చికూడా ఇక్కడే ఉంటే... 

న్నావా? 

చిత్తం, తమ దయవల్ల. 
ఎక్కడా కనిపించడ మే "లేదు లచ్చి, నువ్వు ! 

వమి లచ్చి ! కులాసాగా ఉంటు 

* కుమించార్కి వదో పనితొందరలో... 

తిమ్మ ఏ 

"రాము; 

పనా నీకు ?...రామరాజూ ! నువ్వూ కనిపించడంలేదు; నీకూ పని తొందశేనా ? 

"తాతగారూ ! మోరు సర్వజ్ఞులు. 

ముసలితనం వచి ఏపడుతూంది నాయనా! 

ఎంత పెరిగినా మానికి చేవ తరుగుతుందా? 

పెత్తన ముంవానా?) 

: యువకుక్లో, కాని నా ధర్మాన్ని విస్నరించేటంత ఆనక మాత్రం కాలేదు. 
: మహామంకు)లకు ప్రత్యు త్త తరం చెప్పగలనా? కాని. 

: బలశాలివిి (పతిభాశాలిపి! రాజ్యతంతా)ని కభ్యంతరమైన ఈ వ్యామోహ మందుకు 

నాయనా! 

: పూర్ణిమనాడు సముద్యాని "కా పొంగందుకు స్వామా! 

ఏ లచీ Ni ఏమిరా మాట్లాడకుండానే ఉన్నా వే! 

న మన్ని ౮చాలి. నమ సెలవు! 

వ్రంతకుముంచే కోటిగాడు నా దగ్గిరికి వచ్చాడు. 

స్వామీ! ప పత్నీధరా నికీ పణయాబేశానికీ నా హృదయంలో క్షణక్షణమూ సంఘర్ష ణే 

విద్య కిదా ఫలం! 

స్వతంత్రులు; మనన్ర "అందుకు? సెలవియ్యండి, 

ఈ లక్షీీని నేను మనసార (జేమించాను. 

సే! ఈమె నిన్ను మనసార (ప్రేమించింది. కోనా లచ్చీ! 

ఒకరి నొకరము గడియెనా విడిచి ఉండలేం, 

Sa: 



ఫ్రీ ఆయ్యంకి వేంకటరమణయ గారి సన్నాన నంచీకో శ్రీ అయ్య గారి సన్మా 

లీమ్మీ క 

లచ్చి క 

తిమ్ము : 

లచ్చి : 

తమ్ము : 

రామ ; 

తీమ్మ : 

రాము 

తిమ్మ : 

రామ : 

తమ్మ : 

అలాగేం, పాపం! ఎక్కువగా కావ్యాలు చదువుతూన్నట్టున్నా వే! నగమశర్మ్కోపాఖ్యానం 
పఠించావా! 

సామి! అలా అనకండి. మాది పవితృప్రాుణయ మే కాని తుచ్చ వ్యామోహం కాదు. 

అంకు నాకు తెలియడం లేదు. 

మోహం సుఖాల నాళిస్తుంది; ప్రేమ నిప్మామంగా వాసి స్తుంది. ఒకటి పె శాచికం రెండ 

వది ఈశ్వరత్యం. 

భేష్! కావ్యాలూ బుక్కు_లూ పలుకుతున్నావు. విన్నావా రామరాజూ! నీ వలపు క్తూడా 

అంతేగా? 

చి త్తం. 

అంత నిష్కామ వేమే అయితే ఒకరి నొకరు గడియీనా విడిచి ఉండలేక పోవడ మేమి 

టయ్యా] తుచ్చవ్యామోహాని కే కాని, పవితిపిణయానికి ఈ విరహావేదన అెందుకు? 

ఈ సహవాసాభిలాష లెందుకు?. .. 
భక్షి ప్రకటించడానికి విగహాన్ని పిత్యత్షంగా ఆరాధిస్తున్నాము కాదూ! పిణయోా 
పాసనకి కూడా అలాగే ఒక రూపలక్ష్యం అవసరం. 

ఓీహోే! తర్కం పా”రంభీంచావే! 

మీ ముందా?! మీతో వాదించడం లేదు. మమ్మల్ని అనుగ్గహించ మని వేడుకుంటున్నాము. 
రామరాజూ! విను. లచ్చీ! నువ్వుకూడా. నేను పెద్దవాణ్ణి. మా బాగు కో రేవాణి, వపుతు 

న్నాను. ఇంకనైనా ఈ వ్యామోహాన్ని వదిలీ పెట్టండి, దీనివల్ల ఎన్నో ఇబ్బందులు. . శీ 

వారికి తెలి స్తే మంచిదికాదు. లచ్చీ! కోటిగాడు ఊరుకోడు. “ఈవేళ లచ్చి అయింద శేపు 

మరొక ర అవుతుంది. ఈ రామరాజుగారి ఆగడాన్ని సహించడమేనా”అని చాకళ్లంతా 

సముకటబోతున్నారు. 
హాటు 

రామ ? సమ్మెకడతారా ! చేతకాని చవటలు! కట్ట మనండి చూస్తాం. ఒకొ-క్క-క్లి వనుగు కాలి 

తిమ్మ : 

రామ 

తిమ్మ 

రామ 

లచ్చి 

అనుకో! 

క్రింద తోొక్కించి. . 

ఎంతమందినని తొక్కిసావు నాయనా? ఇ్రజేనా శాజసీతి ? నీవు చేసిన తప్పువల్ల వాళ్ళు 
నలిగి బావాలా? 

ఏ తాతగారూ ! తొందరపడినందుకు సిగ్గుపడుతున్నాను. మోకు నా మోద అపారమైన దయ; 
నాకు తేలుసు. మో కృపవల్ల నే కాకపోతే చేను రాజుగారి అల్లుజే అయేవాళణ్ణికాను. అది 

మరవలేదు. నాటిదయ నేడుకూడా చూపించండి. లక్షి శని నాకు ప్రసాదించండి. 

ఫస్ పురోభివృద్ధికి ఈ మార్గం ఎంత భంగకరమో యోజింవావా?) ఇది ఎంత అసాధ్యమో. ం 

వమా సామన్థ్యానికీ అనుగిహానికీ అసాధ్య ముంటుండా ? 

స్వామి ! తల్లీ తండి” లేనిలోటు కనబడనీయక చిన్నతేనంనుంచీ మే పెంచారు నన్ను; 
చదువు చెప్పించారు... | 



చాకిరేవు 

తీమ్మ : వెనకటి వన్నీ యెందుకులే ! ఇప్పు జేమి చేయమంటావు ! 

లచ్చి: నన్ను చంపండి ఈ వలపు నా నెత్తురులో నెత్తురై ఉడుళెత్తుతూంద్వి నా బ్యాతుకునే 

విడవకుండా పట్టింది నాతో గాని చావదు... నన్ను నా రాజు అడుగు నీడల్లో బితక 
నియ్యండి; లేదా ఆ గంగలో తోంసివేయండి. సామి! (పేమానుభవం లేని జీవితం వృథా. 

తిమ్మ ఏ; రామరాజూ! ను మేమి ఆలోచించాను ? : 

రామ ; తాతగారూ! నా కీమె (వేమ వినా ప్రపంచమే ళూన్యం. మీరు కనికరిస్తారా .ఇలాగో 
కలిసిడంటాము. లేదా వ అడవులకో పోయి వలపు లేలుకుంటాము, 

లీమ్మ ఏ బ్రది మొ నిశ్చయమా? 

రావు ఏ మూ ఆనతి కదురుమాస్తున్నా ము. 

తిమ్మ : [ఇటునటు తిరుగుతూ] ఇది కఠినసమస్య. . .రాజగారవమూ, రాజ్యప్రశాంతీ పాలించవల 
సిన విధి నాది. నా మంత్రిత్యం మా (సమ నంగీకరించలేదు. 

రామ : మారు మం్మత్రులేకాదు; మానవులుకూడా. 

తిమ్మ : అందుకనే మా (పేమృప్రవాహానికి సేతువును కాళలేకపోతున్నాను, 

రామ : (వేమ పాపాణాన్నికూడా దినింపజేస్తుంది. 

తిమ్మ ; కాని అవంక రాజపుతిక - ఈవంక కోటిగాడు - తలుచుకుంకు నా మంత్రొత్వం (ప్రబలి, 

చేను హంతకుక్షై అవుతానేమోా నని భయపడుతున్నాను. 

లచ్చి ౩ స్వామి! నన్ను చంపండి. పరమసంతో షం, భావిజన్మలోనై నా మా (వేమ ఫలింప జేయమిని 
భగవంతుణ్ణి పోకిస్తూ, నా (పణయమనూం ర్హిని స్మరిస్తూ నిశ్చింతగా మరణిసాను. 

తిమ్మ : జొను...నీను చావవలసీంబే. . .ఇంకొకచారి లేదు... 

శామ; ఆ!.: .వవమన్నారు? . 

తిమ్మ ఏ; తొందరపడకు నాయనా! నా సలహో విను ఈ గడియనుంచి లచ్చి (బతికి లేదు. 

రామ; అంకు?! 

తిమ్మ : (ప్రపంచానికి ఈమె మరణించింది. సీ కొక్కడికిమా(తం జీవించిఉంటుంది. ' 

లచ్చి ౩ స్వామి! మో రన్న దేమో తెలియడంలేదు., 

తిమ్మ : నాగులాపురంలో నా పూలతోట ఉంది; నడిమినే పెద్దవమేడ నా ఆజ్ఞ లెనిచే ఏ పాణే 

పి వేళించరాని ఆ ఆరామసౌధమే ఈ లక్ష్మికి ప్రపంచం. అరవై ఘడియలూ గుమ్మం 
వద్ద నా నమ్మకమైనబంటు కాపలా. రామరా జొక్కడికే ఆ తలుపు విడుతుంది. . . 

రామ: మహోామంతి) ! కృతజ్ఞ తకి ఈ హృదయం సంకుచిత మైపోయింది. 

లచ్చి : నేను బ్రతికి ఉన్నానా ).. .ఇది కలకాదుగదా ! 

తిమ్మ : [దూరంగా అలికిడి విని] అడుగో, కోటిగాడు కాబోలు నా కోసం _ వెతుక్కుంటూ వస్తూ 

న్నాడు, మోరీ పొద వెనక నిలబడండి. నేను వీణ్ణి నెమ్మదిగా పంపి వస్తాను ....4.... 

౨౫ 



(శ్రీ అయ్యంకి వేంకటరమణయ్యగారి సన్మాన సంచిక 

క్రోట్రి ; 

కో: 

కోట 

తమ్మ క 

కోటి ; 

తమ్మ : 

క్రోట్రి 

తిమ్మ 

క్రోట్రి ; 

తిమ్మ : 

క్రోట్రి ౩ 

తిమ్మ ఏ 

క్రోట్రి ; 

సీమ న : 

వక 

తరగా వెళ్ళండి. . .[ఇద్దరు వెడతారు] ఈ కోటిగాక్డో చూ స్టే జాలీ వేస్తూంద్కివం చేయను. . 

పాపం ! తగని మనున్రు ఎలా పొనుగుతుంది ?... 

వచ్చి] దజ్హాలు మంతిరి మారాజా! 

కోటిగా | నువ్వు దురదృష్ట్రవంతుడివిరా ! 

అదేంటి బాబయ్యా, అలా సెలవికారు ? 

కాకపోతే, రత్న లాంటి భార్య. . 

ఏం రత్తనం బాబూ ! పానాలు తీతోంశు... 

అది కాదురా! చేను వద్దని "వెనక్కి లాగుతూనే ఉన్నాను. 
ఏంటి బాబూ నాగడం? 

లచ్చినిరా, వినివించుకోంచే ! ఈ యెత్తునుంచి ఒకు దూకు - ఏట్లోకి - 

వోరు? నాలచ్చే? 

అవునురా! ఆ సుడిగుండంలో పడి అలాగే మునిగిపోయింది. 

[ఏడుపు] అయ్యో లచ్చో! నా లచ్చో! ఎంతపనిసేసినావే వో లచ్చీ! మల్లీ కనబడవు 

౫ందా నా లచ్చీ! 

ఊరుకోరా కోటిగా! ఊరుకో! దైవాజ్ఞ అట్లా ఉంది. ఎవరు తవ్పిస్తారుః 
నాకొంప తీశావే నా లచ్చీ! నా కింక కూడొండి పెశ్టవో్ళ్ళనా చేరు మూ రాజూ! 

అయ్యో, నా లచ్చీ! 

ఎంత యేడిచినా పోయిన వాళ్ళు మళ్ళీ వసారా? ఊరుకో. ఆదీగాక చేతులారా చంపుకుని, 

ఈ యేడు పెందుకు? 

నానా సంవింది? 

శ 

నీ మూలాన్నే- పాపం ఎంత అమాయికురాలురా? ఎంత మంచి మనిషి? నేను వచ్చి కను 

క్కు_న్నాను. చదువుకుందావునే సరదా కొద్ది రామరాజుతో “న్నే వాం చేసిందిగాని, నువ్వంశు 

యెంత యిదనుకున్నావు దానికి) నువ్వు లేనిపోని అనుమానాలు పెట్టుకున్నా వని రోవంవచ్చి, 

యేడుస్తూ ఏట్లో కురికింది? . 
అయ్యో "దేవుడా! ఎంతపని సేసావురా? సేతులారా నా లచ్చిని గంగలో కలుపుకున్నానురా! 

దేవుడా! యెదవబుద్ది? నా నెలా బతిశేదిరా బాబూ! 

ఒరేయి వఏడుపుమాని లే. 

ఏం నెగిసేది? మరీ నాకు పెన్టికూడా కాదు మారాజు! 

పెల్లి కోసం వడుపెందుకురా! త్వరలో. మంచి పిల్లని చూసి ముడివేయిసాను. అడెంతపని! 

నిజమేనా మారాజా? 

నే నబద్ధమాడ తానుగా! ఇంటికి, "వెళ్లు. 



చాకిరేవు 

కోటి ; మరి పెళ్ళి! 

తిమ్మ ; పదిహేనురోజులు పోయాక కనిపించు. ఇంక పో. [కోటిగాడు వెడతాడు] పాపం వెరి 

నాడు. ..వదో మంచిపనిచేసి నట్టు మనస్సుకి (పశాంతి కలిగింది . .లచ్చీ! 

[రామరాజుతో లచ్చి పాడుతూ వస్తుంది] 

[పాట] శరన్ని శాంత (ప్రశాంత వేళా 
మరు దంకురములు తోశనులే 
వసంతమల్లీ వల్లీపాళీ 

లసద్యాసనలు ఏచెనులే కీర... 

శనతసహాసి) జన్నాంచిత పుణ్య 

విత సంతతులే పంజెనుగా 

మదిశ్వర స్రణయామృాత రస మో 

హృదయపాతలో నింజెనుగా ..శేర,. 

[తే ర] 

Xa 

రసానుభూతి 
శ్రీ కర్లపాలెం కృష్ణారావు. 

౧ 
ఆను లగుచును లేగలై యాడుకొనుచు, జలధరంబులు వినుపీధి సంచరింప, 

' అచట నీ వుందు వను భాంతి న స్టైచూతు, కనులు కాయలుగాయి, నా పనులు మాని, 

౨ 
ఉటుము కజీమిన యపుజెల్ల ఊహానేత్కు నదియె నీ రథ మరుదెంచు ననుచు నిటకు 

అచ్చెరువు దోప వీకింతు నాకసమును, పెన్నిధిని గోలుపోయిన వేదవోలె.. 

ఈ. 
అతిభయంకరముగ దోచు నర్ధ రాత్రి, " వీల్చి చీకట్ల, దిక్కుల కాల్చి వేయు 

-మెజుపుతీగను గాంతు ఏ వెటిపులేళ, అది సుదర్శన మేమా యటంచు నెంచి, 

ర 
అంత మెరుగని గగన సౌభాంతరముల, చూచి విసిగితి సీ జాడ తోచుననుచు, 

చిక్కు ముడిపడి తెలిగొను నిక్కు మిపుడు, నీవు నాలోన జ్యోతినై నిలచినట్లు. 

(83) ౨౫? 



దివ్య దానము 
ot 

శ్రీగుంటూరు వెంకటసుబ్బారావు 

దివ్యజ్ఞానము అనుమాట మనచేశములో ఇప్పుడు “థియోసౌఫీ అను నింగ్లీముమాటకు పర్యాయ 

పదముగా నుపయోగమగుచున్నది. “థియోసాఫీ' అనుమాట 'థియోన్? (= భగవంతుడు), 
సోఫియా (= జ్ఞానము) అను "రెండు గీకుపదములనుంచి వ్యుత్పన్న మై భగవంతునిగురించి చెప్పు 
విద్య అని యర్థము నిచ్చును. పొచీన గీకు తత్త (జ్ఞాడగు అయాంబ్లీకస్ మొదట -ఈపదము నుప 
'యోగించెను. మన పూరు చే విద్యను యోగవిద్య, గు ప్తవిద్య, రాజవిద్య, బ్రహ విద్య, బ్రహ్మ 

జ్ఞానము, దివ్యజ్ఞానము ఇత్యాది పేర్ల ను వీలచుచుండిరో ఆ విద్యనే అయాంన్లీకస్ “థియోసాఫీ అనెను. 

1875 సం[ములో కల్నల్ ఆల్కాటుగార్కు సాలీనా పెట్రోవ్నా ఖ్లవాట్స్కీగారు అమెరికాలో 
(పాచీనగు _్తవిద్యాపునరుద్ధరణము. నిమి త్త "మొక సమాజమును స్థాపించి దానికి “థియొసోఫికల్ 
సొసైటి? అని వేరు పెట్టిరి వా రా సమాజమునకు పెట్టిన చేరులో అయాంబ్రికస్ ఉపయోగించిన 

“థియోసాఫీ అన్నమాట నుపయోగించిరి, గాని, సమాజో దేశములలో గాని, నిబంధనలలోగాని 

'ఢథియోసాఫీ? అనగా నేమో నిరూవించలేదు. ఆ సమాజము “థియోసాఫీని బోధించుట కుద్దేశింప 

బడినది అని శాసించళేదు. ఎందుచేత ననగా, ఆ సమాజము నొక ప్ర క్యేకమతేముగా వేయుట యునే 

శముకాదు. బ్రహ్మ మొక్కకు సత్యము. ఆ బ్రిన్నాము ఇట్టిది అని నిరాపించుటకు సాధ్యము 

కాదు. ఆ సత్యమునకు ఇది మార్గము, అది కాదు అని శాసించుట సాధ్యము కాదు. ఎవరి పకృతిని 

బట్టి వారు ఎవరి అభిరుచినిబట్టి వారు మార్గము నేర్చ్పర్చుకొనిపోయి, తవు గమ్యస్థానమును చేర 

వలసియున్నది. స్వ్యయంకృషి-చేతను, స్యానుభవముచేతను, ఎవరు ఎంత జ్ఞానమును సంపాదించెదరో 

అదియే వారికి సత్యము. ఒకరు ఇది సత్యమార్షము, దీనినిబట్టి పోయినవారికి సత్యము పా) వ్రీంచును 

అని చెప్పినచో అది యొక మత మగును. అట్టి ప్ర ల్వేకమతమును స్థాపించు నునేశము లేక, కేవలము 
సత్యాన్వేషణపరుల నందర నొక వ్యవస్థగా 'జేర్చు నుద్దేశముతో దివ్యజ్ఞానసమాజమును_ స్థాపించుట 
చేత, స్థాపకులు 'దివ్యజ్ఞానము”ను నిరాకించలేదు. 

అఆ సమౌాజి దేశములు నాడు 4 

1. జూతిముత త్రీ పుళుషాదిభేదములు లేని సర్వభూత సోదరత(మున కంకురస్థానముగా నుండుట, 

2. అన్నిమతములను త త్త (శాస్త్రములను శాస్త్రములను పరిశోధించి వానియందు సామాన్వ 
ముగ నున్న సత్యములను గహించుట, 

గల 

లీ. ప్రకృతి రహస్యములను మనుమ్యునియందున్న రహస్యశ కులను పరిశోధించి తెలిసికొనుట, 

లా 



ది వ్య 

ఈ యుగ్దేశములలో మొదటిది పిధానముగా ెకొనబడినందున _ సర్వసోడరత్వము నంగ 
రించువారు అందరు సభ్యులు కావచ్చును. తక్కినవి కెండును దానికి సపాయభూతములుగ 

నుండును. 

పైన జెప్పిన కారణములచేత దివ్యజ్ఞునసమాజములో సభ్యులు తవు మతమును విడువవలెనని గాని 

పి ల్యేకముగ నొక మతమును, ఒక అభిప్రాయమును అంగీకరించవలె నని గాని అవలంవించవల 

నని గాని నియమములేదు. పితిసభ్యునకును పరిపూర్ణ అభిపోోయస్యాతంత్రు మున్నది. తన 
యభిపా్రయములను వెల్లడిచేయవచ్చును. కాని యెవరును తన యభిపాాయముల నితరు లంగీకరించ 

వలె నని యనరాదు తన యభిపాాయములను చెల్లడిచేయు నపు డితరులను వారి యభిప్రాయము 

లను అగారవపరచరాదు. పితిసభ్యుడును తేన యభిప్రాయముల నెంత గారవించునో ఇతరుల యఖి 
పాోోయముల నంత గొరవనించన లెను, 

అయితే ఈ సమాజసభ్యులలో కొందరు పరమగురుపాసాదలబ్ఞజ్ఞానముచే తమకు తెలిగిన 
పికృతిరహస్యములను పిపంచమునకు పికటించిరి. కొందరు సభ్యు లీ రవాస్యములను తేమ యోగ 
శ కిచ పరిశ్ ధించి, ప్రత్యక్షముగా తాము చూచిన విషయములను పికటించిరి. ఇట్లు ప్రకటింప 

బడిన సత్యసముదాయము నేడు థియోసాఫీ అని ప్రసిద్ధి గాంచియున్నదిం 

అనాదినుండియు ప్రజల క నేకరూపముల బోధింపబడుచున్న _ సత్యములు కాలకముమున కొన్ని 

ఖిలమైై కొన్ని వ్యాఖ్యానములుు మతములు, మూఫాభారములు అను పైకప్పు ( జుట్రబడి జనుల 

దృన్టినుంచి తిరోహితములై నవి. కొవుకిముముగా జను లీ పై కప్పు సత్యముగాం బెట్టుకొని, దాని 

మోదనే తమ జీవితమును సిరి శ్రంచుకొనుటచేత, యధథార్లము బయలుపడినష్టు డది వారికి క్ర తేగా 

కనిపించుట సహజము. అందుచేత “థియోసాఫీ అనగా నేదో యొక కొత్త మత మని చాలా 

మంది అభిప్రాయము కాని మాద వ్యాసిన ట్రది యొక పి) ల్యెకమతము కాదు సకలమతములకు 

సకలవిద్యలకు మూలమైన సత్యసముదాయము, 

అయితే, ఆ సత్యములే యీ సనూజసభ్యులద్యారా పికటింపబడుటలో, నిదివరకు పిజాసామా 

న్యమునకు వెల్లడిచేయబడక, 'యోగమార్షమున కొంత సాధనము చేసి కృతార్తులెన వారికి 

మాతిము బోధింపబడుచుండెడు విషయములు కొన్ని జను లందరకును నెల్హడిచేయజబడినవి. ఇది 

“థియోసోఫీ యందున్న క త్రతనము. 

చీన్నబిడ్ల చేతిలో క త్తినిగాని, నిష్పునుగాని పుట్టినయెడల్క దాని యుపయోగము. నెరుగని బిడ్డ 

తేనకును ఇతరులకును గూడ హాని కలిగించును. అదే ప్రకారముగా, అజ్ఞానులు బాలిశులు ఆయిన 

జనులకు మహోసత్యములను బోధించిన-చో పిమాదించును, అందుచేత _ సనాతనధర్భ మను 

సన్నిధికి ధర్మకర్త లనదగిన బుషులు పరిణామమున జను లధికజ్ఞానవంత్నులై, ఫొ త్త సంగతులను 

తెలిసికొని వానిని సద్వినియోగము చేయగల రని తోచినపుడు, వారికి ఆ సంగతులను బోధించా 



శ్రీ అయ్యంకి చేంకటరమణయ్యగారి సన్మాన సంచీకొ 

చుందురు, పిజలయందు వారికి గల పరిపూర్ణకరుణచేతనే వా రట్లు కొంచెము కొంచెముగా 

సత్యబోధ _చేయుదురుగాని, పశత్షపాతముచేగాని, స్వపహి యోజనార్థముగాంగాని, కాదు. 

ఈ కాలమున జనులు మనోబలమును విజేషముగా వృద్ధిచేసికొని, పితివిషయమును స్వయ 

ముగా పరిశోధించి "తెలిసికొను స్థితికి వచ్చియున్నారు. పికృతిని పరిశోధించి అనేక రహస్యము 
లను బయటపెట్టనారు. ఆ రహస్యములు తెలిసిన కొలదియు ప్రకృతిని జయించి, తవుకు కావల 

సిన ట్రుపయోగించుకో గలుగుచున్నారు. కాని ఆ శక్తులను స్వార్థపరులై న జనులు, స్వపి 

'యోజనార్ల మును, _ పరహింసార్ల మును వినియోగింప _నారంభించుటచే ప్రపంచమున 

ద్వేషము వైమనస్యము, కార్యము, వీడ వృద్ధిపొంది, జనులు సత్వ మార్గమునకు దూరము 

కాజొచ్చిరి అందుచేత వారిని సరియైన తనకు మరల్చుటక్షై సనాతేనభర్శమును పునః (ప్రబో 
ధము గావింప తరుణము వచ్చినది. అంతేగాక ;  ఏ9ప్పటి జనులు మనోబలము, వివర శ్ క్కి , పరి 

శోధనశ కి గలవారై ,ఇతరులు చెప్పినదానిని గుడ్డిగా నమ్మనివా రగుటచేత, వారికి తగినవధముగ 

ఆ ధర్మమును పికటింపవలసియుండెను, కనుక్క అట్టి విమర్శనశ క్రి, పరిశోధనశ కి గల పాశా తేర 
ఫరీరములలోం బుట్టిన త్రము ఆంతరంగికళిష్యు లిదరిని నియోగించ్చి పరమబుసషులు ఈ సమాజమును 
వారిచే స్థావింప జేసి. వారుగాక్క మరికొందరు పా శృాత్యశరీరములలో. బుట్టిన యోగులు, మోద 
వాిసిన పికారము తాము స్వయముగా పరిశోధనలు కూడ చేసిరి అందుచేత, “దివ్యజ్ఞాన” 
గగంథము లనజడు మహాగగింథములు అభినవ పాశ్చాత్య నాగరికతలో పెరిగిన వారికిని యువతీ 

యునకులకును ఆకర్ష ణీయముగ నుండును. 

'దివ్యజ్ఞానము” సకలవుతములకును మూలమైన సనాత నధర్శ మగుటనుు డానిని చక్కగా బోధ 

పరుచుకొన్న వారు తమతవు మతములలోన్సు ఇతరమతములలోను, -ఆచారములలోను గల అర్లమున్సు 
మహత్యమును కతెలిసికొన్నవాశై, తవు మతమును ఎప ఏటికంకు నెక్కు_వ చక్కగా అనుప్తిరేచుచు, 
తక్కిన మతములవారియందు సోదరభావము గారవము కలిగియుందురు. ° 

“'దివ్యజ్ఞానము” పికటించిన కొన్ని ముఖ్యమయిన కొ) తృ సత్యములను తెలియజేయుట ఆవశ్యకము. 
1. సర్వాంతర్యామియు సర్వాతీతుడును అగు భగవంతు డను నొక శక్తి కలదు. ఈ సృష్టి యంతయు 
ఆ శ క్రియొక్క అఆవిష్కరణస్వరూపము, ప్రతిపాాణియు భగవంతుని స్వరూపము. 

2. జీవపరిణామము భగ వత్సంకల్పము, ఖనిజములు మొదలు మనుష్యునివరకు గల రూసము 
లన్నియు జీవము పరిణామమునబొందు వికాసమునం దొక్కొక్క స్థితికి తగిన యుపాధులు. ఈ పరి 
ణామము భగవంతుని కళయైన జీవము మొగ్గ వికసించి పూవై నట్టు, వికసించి బీజభాపముగ నున్న. 
భగవత్కళ్యాణగుణముల నన్ని టిని పరిపూర్ణము చేసికొనుట కుద్దేశింపబడినది. పరిణామ పొరంభ 
మున ప్వకృతిబద్ధు డెన యీళ్యరుడు, అంతమున భి గవత్స్వ్యరూపుడై న మనుష్యు డగును, 

లీ ఈ పరమావధిని పొందుటకు మనుష్యు డ సెక జనములను పొందును. ఒకొ_క్కొ_. జన మున 
బడసిన యనుభవములవే కొంచెము కొంచె మఛీ వృద్ధిని పొందును. మానవజాతులు, ఉపజాతులు, 
౨౭౦ 
జూ 



దీవ్యజ్ఞానము 

జనాంగములు కులములు శాఖలు వంశములు, ఇవన్నియు జీవుని వికాసమునకు 

కావలసిన పరిసితులు కలుగజేయుట కేర్పడినవి, అయితే మనుష్యుడు స్వయంకృషిచే బహు 

లీళ కాలములోనే ఆ పరమావధిని బొందగలడు. 

4. వురణానంతేరమున జీవుని పరలోకయాత పూర్తిగా వివరింపబడి మరణ మనిన భయము 

లేకుండ చేసినది. 

5, భువరాది సూత లోకములు, అందు నివసించు జీవులయనుభవములు పూ రి గావివరింపబడినవి, 

6. ఈ పరిణామము నంతను నడిపించుచు భగవత్సంకల్పమును నెరవేర్చుచు మహీవీఠము అనువేరున 
* బరగు బుషిసంఘు మున్నది. ఆ బుప.సంఘుమునందలి ఆధికారికపురుషులును వారి శిష్యులును (ప్రపం 

చమునందలి మతము లన్నిటిని స్థాపించి విద్యల నన్నిటిని వ్యాపింప చేయుచున్నారు. నూనవుని 
ఆ ధ్యాత్నికపరిణామమునకు సషోయులగు పరమగురువు లా వీఠమునందలి బునులే. వారికి 

సంసారమునందున్న మునుష్యులుకూడ సహాయము చేయగలరు. చేస్తి వారి శటాత్షమును బడ 

సినచో త్వరలో ముక్తి బడయుదురు. 

' మానవులు మరచిపోయినందున దివ్యజ్ఞానము తిరిగి వెల్లడించిన మరియొక సంగతి మనకండ్త 

కగువించని సూత్మలోకములలో నివసించుచు మనతో కలిసి మెలిసియుండి, రూపనిరా ణమున 
మనకు నిరంతరనేవజేయు దేవతాగణముల యననికి, మనుష్యుల సంకల్పములు, రాగములు చర్యలు 

యుక్తముగా నున్న యెడల, ఆపాోంతమున దేవత లుండగలరు. కనుక అచట వర్ష ము సస్వములు 

పాడి,  అరోగ్యము సమృద్ధిగా నుండును మనుష్యులలో దుర్మార్గము అధర గాము ఉన్న-వోట "దేవతలు 

నిలువజాలరు. కనుక, అచట రోగములు, కరువులు, దారి ద్యము పిబలియుండును. 

“దివ్యజ్ఞాన బోధలు మన పోొచీన గ్రంథములలో నున్నవి. మాన కీ “దివ్యజ్ఞానము” కూడా యెందులకని 

యడుగుటకలదు. మన (పాచిన (గంథములలో నీ బోధలు కోన్ని సూచింపబడియున్న వి. కొన్ని వివర 

ముగానున్న వి. కాని ఆగంథములను చదివి వానిని సరిగా అర్లము చేసికొనదగినచారు లేరు, వాని 
నర్గము చేసికొనజాలక, పాశ్చాత్యభొతిక వాదుల ననుసరించి అవన్నియు బాలిళుల తొక్కు_పలుకు 

లని యువేశ్షించినారు. (పాచీనావారము లన్నియు నిర్టవములై నవి, కనుక వానిని తిరిగి జనులకు 

జ్ఞాపకముచేయుచు, కొ త్తరీతిని బోధించుటకు ఈ “దివ్యజ్ఞానము కావలసియున్నది. 

“దివ్యజ్ఞాన” -మొక్' జీవిత శాస్త్రము, ఒక భౌతిక శాస్త్రవేత్త త్త యొక సెద్యగానికి భొాతిక శాశ్ర్రము 

వల్ల లోకమునకు గలిగిన మేలును వర్ణించి చెప్పుచుండెను. అది విని విని సేద్యగాడు “నాయనా ! 

మీరు పక్షులవలతె గాలిలో నెగురుట “సర్చినారు. చేపలవలె నీటిలో నీదుట నేర్చినారు. కాని మను 

ష్యులవ లె భూమిమై నివసించుట నేర్వలేదు,' అనెను. మనుస్యులనలె భూమిపై 'మునుటను నేర్పు 

నది 'దివ్యజ్ఞానము 
ఈ 

ఓం తతృత్. ం 



శ్రీ కామరాజు హనుమంతరావు 

అపరా బుగ్వేదో యుజుర్వేదః సామవేదో=- థర్వ వేద, భీక్షూ కల్చో వ్యాకరణం నిరుక్తం ఛన్దో 
జ్యోతిష మిత్ అథ పరా యయా తదవ్షర మధిగమ్యు తె. [ముంవకోపషత్తు] 

బుగ్వేదము, యజుర్వేదము, సామవేదము, అథర్వ వేదము — నాలుగు వేదములుకు, శీత. 

కల్పము, వ్యాకరణము, నిరు కము, ఛన్షస్సు. జ్యోతిషము ఎ వేదాంగములును అపర్కా అనగా 

"శ్రేవ్భ్యములు కాని విద్య లని ఏ ఫిద్యలచేత అక్షర సత్యము శెలిసికొనబడునో ఆ విద్యలు పరా 

అనగా "శ్రేష్టములయిన విద్య లని ఉపనిషత్కారుడు బుమీస_త్తృముడు చెప్పుచున్నాడు. "వేదములు 

సమ _స్తవిద్యలకు మూలకందము, అందు ముఖ్యముగ అవరసత్యము “తెలుపు విద్యలు కలవని 

యెల్లర నమ్మకము. వ స్తుజ్ఞానమునకు తో డ్సడు విద్యలు పికృతివిద్య లని పరిగణింపబడు 

చున్నవి. వానికి సయితము. బీజములు వేదములందు గలను... ఆత్నజ్ఞానమునకు పరమార్థ 

జ్ఞానమునకు సంబంధించినట్టి భావపిథానము లయిన కవిత్వ గాన నాట్య చిత్రలేఖన శిల్పాది 

కళావిద్యలకు వేదములు పెన్నిధి యని పృసిద్ధి, ఆధ్యాత్మిక విద్యలకు ఆకరము లని చెప్పబడు 

వేదములు అపరావిద్య లని బుపీశ్వరుడు నిరూపించు చున్నాడు. న్న వ్యాకరణాది శాస్త్ర 

ములు కేవల నియవుములకు, సూతములకు సంబంధించినవి యగుటచే, అవి అపరావిద్య లనిన 

నంగీకరింప వచ్చును. కాని వేదము లపరావిద్య లన? జెల్లునా ? ఆ మహో వేదములు వెల్లడించిన 

మూలపురుషులు బుషిపుంగవులు మవాద్యన్టలు, వారు అక్షరసత్యమును దర్శించి పికటించిరి, 

శవిబిషభు లననొప్పు బుషులు నుడివిన పవచనములందు, పాడిన గీతములందు పరావిద్య 

లేకుండునా ? చాల చితిము! ఉపనిషత్కా_రుని యుద్దేశ మారయుట కర్తవ్యము. 

అక్షర సత్యము భావాతీతము; ఎంత శెలిసికొనబడినను తెలియబడ నచ్చే యుండును. అది యిట్టి 

దని స్పష్టముగ నెరుకబడదు, దానికి రూపము, వర్ణము, హద్దులు లేను. అది సదా దృష్థిపథమున 

అనంతముగ నిలచును. మనసున కందని దానిని అవగాహాన చేసికొనాటయే దు స్తరము, ఇక దానిని 

ప్రకటించుట యెట్లు?. బుషులు కవులు; గాయకులు నటులు, లేఖకులు, . శిల్పులు నుంతిముల 

చ్యారా, పద్యములద్యా రా, గీతముల ద్వారా, నృత్యముల ద్యారా, చితిముల ద్యారా, విగహా 

ములద్యారా అనంత సళ్యమును సూచింప నేర్తురు. వారి పికటనలు భావ పికటనలు. ఆ మహా 

తుల జీవితములే అఖండసత్యముతో విరాజిల్లు చుండును. వారి వాక్కు, రచన, చేష్ట సర్వము 



పరావీద్య లేవి 

దివ్య లేజముతో * -వెలుగుచుండును, పుణ్యాత్ముల సాంగత్యము, ఉప చేశము ఉ తేజకరములు; అవునా 

ల్యములు. అవి లభించినవారికి శాశ్వత సత్యము గోచరింపక మానదు. సాధుపురుషులు సత్యస రూ 

పులు మహత్తర శక్తి సంపన్నులు చారు గతించిన తరువాత కూడ వారి పవితిజీవితములు 

ఆదర్శ పాాయములు; వారి దివ్య పిచురణలు మార్షదర్శకములు, కాని వెరి యనంతరము వారి 

యనుచరులు కాలకినుమున సత్యము మొదకంశు వారిమోదన్వే వారి మాటలమోదనే చారి 

కిియలమోదనే అధికతరముగ దృష్టి నిలుపుదురు. వారి సహజ పివచనములకు, ' రచనలకు తమ 
సంకుచిత విషయముల శేశ్చెదరు. విమ్మట నట్లు చేర్చబడినవియే పిధానములై వానినడువు 
సత్యము మరుగుపడును. ఆకాశగంగ స్వచ్చమయిన బే; కాని భూమివిరాద ప్రవహించి సము[ద్రము 

చేరునప్పటికి, పూర్తిగ కలువమీత మగును; పానయోగ్య మే కాకపోవును. అశ్ల్లే కవిత్యము, గానము 
నాట్యము, పితికళయు పిథమమున (ప్రయోజనకరమై [క్రముగ్రమముగ భవత 'జెందును. కళాభిజ్ఞు 

లందరు బువీతుల్యులే. అన్ని కళలు అద్వితీయసత్యము 'నెరుకపరచునవే, అయినను అవి కాలవశ 

మున కళంకితము లగును. వానికి హృదయమునుండి వినిర లజ్ఞానఛారలే లభించును గాని సామాన 

జనుల వాడుకవలన మాలిన్యము చేకూరును. (గ్రంథస్థములై వ్యవహారములో నున్న పిచలితకళలు 

సత్యదదూరము లై. అపరావిద్యలుగ పరిణమిల్లును. వేదములు యజ్ఞ యాగాడికర్శభూయిష్ట్యమె మొదటి 
పరిళుద్రస్వరూపము గోల్చోవుటను బట్టియే, ఉపనిషత్కారుడు అట్లు నుడువవలసి వచ్చెను. . 

కళలు శాశ్వతసత్యము పికటించుటకు సాధనములె యయినన్ను అవి విజ్ఞానుల హా_స్తములయందు 
మూత) మే నిజస్వయాపముతో ఏలసిల్లుచు సార్గకము లగును. కాని పండితుల చేతులలో బడి గంభీర 

ములు శ్రిప్ట్రములు, కష్టసాధ్యములు అగుచు నెంత ఘనత శెక్కినను తవు సహజస్వమాపముల 

గోల్పోనును. ఉన్నత భావమును వ్య క్తపరుపక వట్టి శబ్దము, రూపము, చాలనము మున్నగు బా 

సాంకేతికములతో నిండి శుష్క_ము లగును అంతియ గాదు. తుదకు క్షుదోవాంఛల బురికొల్పు 
నుపకరణములుగ వినియోగపడును, ఈ తీరున కళలు అతినిక అప్పస్థితకి వచ్చును గర ము లగును. 

పరమసత్యమును (ప్రకటించు నప్పుడే అవి మాననీయములు. పరావిద్య లనుట కరములు. మనము" 

సామా న్యముగం గాంచు కళలు ఈ ్రత్రిమకళలు, వికృతక ఫలు. తరచుగ పద్యము వెగటును, సంగీ 

తము తేలనొవ్పిని, నాట్యము రోతను, చితము అసూయను, విగహాము విద్యేషమును కలిగించు 

చుండుట యందరకు అనుభ వసిద్ధ మే, 

హృద్యములయిన సహాజకళలు మాతమే 'పరావిద్యలు. స్వాభావికకళలందు సత్యే సౌందర్యము 

నూ _ర్రీభవించును. జడజగత్తునంచే సత్యమునకు దివ్యకాంతి కలదు, ఇక ఛావపపంచమునందు 

సత్య మెంత దీ_ప్టితో చెలుగవలయును? సహజకళలు సత్యముతో గూడి అత్యంతసుందరమ్ములె 

ఛాసిల్లును. సత్యమును గాంచిన వారలే, వ్య కృపరచువారలే కళాభిజ్ఞులు. ఇంద్రాయములకు సత్యము 

గోచరింపదు. పాండిత్యముచే సత్య మెరుంగబడదు. విజ్ఞానమే సత్యమును దర్శించును. విజ్ఞానము 

స్థూలమందు సూతుమును, జడమునందు ఆత్త ను, శ్రుద్యమునందు మహత్యమును, 'భీదమునందు 
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అశభేదమును, పికృతియందు పురుషుని సాశూత్క-రింప గలదు. విజ్ఞాన పురుషులే బుములు, 

కఖావేత్త తలు, “When man has the power to see things detached from self-interest 

and insistent claims of the lust of the senses, then alone can we have the true vision 

of the Beauty that is everywhere.” (“స్యార్ధచింతయొక్క- ఇం దియవాం-ఛ యొక్క ద ట్రమయిన 

పొరలు పీడినప్పుడే, దృష్టి సర్భవ్యా_ ప్పమయిన సౌందర్యమును యథార్థముగ దరి ంచును)అని విశ్వ 

'కవి రఏందు)డు తెలుపుచున్నాడు. ఆ దివ్యదృష్టి గలవాశే కళారాధకులు; కళల నుద్ధరింప గల 

వారు, పోమ్ంప గలవారు. వారి కృషీ ఫలితముగ కళలు పరావిద్యలై శోభిల్ల గలవు, "పరావిద్య 

లెని! ? అను పృశ్నకు తావు లేకపోన్రను. 

న 

నా తెలు6గుభూ మి 
(మనసా గేయము) 

(మాండ్ రాగము _ రషుంషెతాళము) 

(శ్రీ సొదలి రామస్వామి 

తెలుగు దేశము నాది నా తెలుంగు వనముల్లో 

"తెలుంగు వాండను నేను నవయుగోదయరాగ 

తెలుంగు సుమములఈ జేర్చి సువు సంతతులు విగిసి 

తెలుగు హారము గూర్చి శోభ వెదజల్లై| 

"తెలుంగు చేవి యశమ్ము నా తెలుంగు వెలు/గసలో 

"వెలుగ గొలుతూ నవ్యరాష్ట్రస్థాప 

తెలుంగు తల్లి బుణము నానంద చంది)కలు 

దీర్చి వై తూ॥ తెలుస దేశము | పల్లవి! నాట్య మాడే॥ 

నా తెలుంగు బెసలో ' నా తేలుగు భూమిలో 

నవ్య వాజ్మయ పుష్ప నవజీవనపభల 

మాలికా సౌరభము శాంతి సేవక సమితి 

మహి యొల్ల నిండే॥ . జయభేరి మో”) తెలుగు దేశము! 

ఓం శాంతి శాంతిః . 

వాకా 



ఆంధ్రులు - సంగిత నాట్యములు 

శ) వావిలాల సోమయాజులు 

చేపానా మిద మామనగంతి మునయః 

కాన్సమ్ క తుమ్ చదాతుషమ్; 

Musicis amoral Law; it gives a soul to 

the Universe, wings to the mind, flight to 

the imagination, a charm to sadness, gaiety 

and life to everything. — Plato, 

భారతజాతి ఎంతే _పా-చీన మెనదో ఫెరతీయుల సంగీత 
నాట్యకళలును అంతె ప్రాచీనమైనవి. యవనిక, 
సూత్రధారుడు, విట, చేట, ళకారాది సామ్యము లేవో 

కొన్ని చూసి కొందరు పాళ్ళాత్య్వ 

(Orientalists) మన సంగీత నాట్యక ళలను గ్రీకుల 

గాంధర్వక ళలతో ముడిపెట్ట (పయత్ని స్తారు, వా్ట 

విద్వాంసులు 

తావో 

వమును ఆలోచిస్తే వేద కాలంనాటికి పూర్వమే మనకో 

సంగీత నాట్యాల్లతో _ నిరపమానపరిచయం ఉన్నట్టు 
గోచరిస్తుంది. వేదవాబ్బయంలోని యముయమో, ఊర్వశీ 

ప్రరారవ ఇత్యాది సంభాషణలు (పాచీన భారతీయుల 
వాకో వాక్య సంస త్రికి నిదర్శనాలు. ఈ జాతి పుట్టుక 

తోనే మతము పుట్టింది. మతముతో బాటు సంగీత 
నాట్యాది సమ స్ట క శాహుఫంచము పుట్టింది. 

శికుస్మ తులలో కొందరు చేవతలను ఆరాధించే 

టప్పుడు ఇంటియజమాని కలపురోహితుడితో కలిసి 
కొన్ని గీతలం సాడవలసినట్లు విధించారు. వా రిద్దరూ 

శానంచేస్తున్న ప్పుడు యజమానురాలు వీశకాతంతుులు 

మేళవించి శుతి కలపవలె నట, అటువంటి వీణను 

పిఛోళి అని వ్యవవారించారు, దానికే చ దుంబరవీణ 

అని మరొకెపేరు, " మనకు సోచరించేటంతలో - ఇది 

జంతువాద శ్రములకు పృభీమస్థితి, 

సంగీత శాస్త్రంలోని స్వరాలను సామవేదం౦ంలోని 

“కృష్టిలలోనే మన౦ గుర్తు పట్టవచ్చు. ప్రస్తుత సంగీత 

శాస్తాని కంతటికీ మాలరూపా లఅనిపించుకోదగ్న శుద్ద, 

భిన్న, గొడ్కవేసర, సాధారణాలు అనే అయిదుగీతాలు 
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సామవేదంలోని పస్వర, ఊద్దీత, పిత్రీవోర, ఉపద ఎవ, 

నిధానాలలో నుంచి వచ్చినవే నని మన విద్వాంసులు 

ఆభి పాయ మిస్తున్నారు. తరువాతి కాలంలో పుట్టిన 

వివిధరాగాలు వీటినుంచి వచ్చినవే. ప్రస్తారం చేసిచూ స్తే 
అన్నిరాగాలు ఈ అయిదింటిలో బేనికో ఒక డానికి 

చెందక తప్పుదు. సామలను సోభ లంటారు. వాటిని 
ఉదాత్త, అను దాత, స్వరితాలలో గానం చెయ్యటం 

మన కందరికీ తెలిసిన విషయమే. సంగీతము తోటి 
పాటిచే నాట్యంకూ-డాను, డేవతలనునరించి సామ 

గానంచేసేట ప్పుడు నృత్య,గీత; వా ద్యాలు మూడు కూడు 

కొని తె"ర్యత్రికము (Symphony or Union of 

song, dance and instrumental music) ఏర్పడి తే 
గాని మన పా-బీనులకు తృ ప్పి ఉండేది కాదు. 

భరత శా స్త్రంమోద వ్యాఖాన్థనం వ్రాసిన తిక్మా_కర, 

అభినవగు పులు ఇద్దరూ భరతునకుపూర్వ మే భరతేశ్యాన్త్ర 

గ్రంథాలు కాళ్ళపవిశాఖలులు ప్రవచించినట్లు పేరొ_ 

న్నారు, వారిగంంథ్రాలు కాలవాపొనిలో కలిసివోయిన 

వన్న మాట కాని భరతుడు శాస్తా9న్ని నిబంధించి 

సక్రమమైన మార్గములో ప్రచారానికి వీసుక వచ్చాడు 

ఆయన కాలం నాటికే ఆంధుభ్లు "గాంధర్వ విచ్యా [(పవీ 

ణులంగా పెనిద్దికెక్కి_నట్టు గోచరిస్తున్నని. భరతుడు 

౧౩౨ వ అధ్యాయంలో నాట్యాన్ని నాలుగు రకాలుగా 

విభజించాడు. ౧ అవంతీ, ౩ దా&ీణాత్య్క 3 పాం 

బాలీ ఈర ఓఢమాగ ధీ, దక్నీణదేశానికి ఎల్లలు 

చెప్పుతూ “దక్షీణసముద్ర వింధ్య మధ్య 'దేశమి అన్నా 

డు, ఆయన మతంలో దావీణాత్కులు కోసలులు, కళిం 

గులు, దావిడులు, ఆంధ్రులు, మహో రాష్ట్రులు. దాకత్షీ 

ణాత్యులు బహున్ఫత్త గీతాభిమానులు, క కికీ పియులు, 

చతురమభుర అలితాంశాఫీనయులు ఆని ఛరతుడు, 

అఆంధ్యుజాతి ఏక చ్చుతాధిపక్యేం కిందికి వచ్చి కళ 

జ పార్ల మైనది, చరిత్రకు తెలిసినంతమటుకు మొదట 

శాతవాహనుల కిందనే. ఇంతకు పూర్వము ఆంధు)లు 

అంతేకలహాలలో నిమగ్నులై పృ త్యేక వంశాలు గా 

౨౬ 
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ఉన్నట్లు చరిత్ర కారులు ఊహిస్తున్నారు, శాతవాహను 

లకు బాగా పా9-వీనమైన వని నిర్వారితేము లైన జగ్గయ్య 
చేటు భట్టిపో)లం మొద లైన పదేశాల్లేని శిల్చాలల్లో 

కొన్ని నాట్యభంగిమలు, వాద్య జంత9 చితిఇములు 

కనిపిస్తున్నవి. వీటిని బట్టి శాతవాపహానులక్ష పూర్వ మే 

అంధు9లకు సంగీత నాట్య శాస్త్ర పరిచయ మున్నట్టు 
రల చవచ్చు, 

శాతనావానులలో  మూడవరాజు కృష్ణుడు. సుప్రసిద్ధ 

మైన సాంచీస్తూప స్ప్వంభాలమిద కృష్ణుని శానన 

ముకటి మనకు కనబడుచున్నది, కొందరు తెలుగు 

శిల్పులు, "కారువులు అక్క-డ పనిచేసినట్లు మనము 

భావించవచ్చును కదా. తరువాతికాలంలో ఆంధు9లు 

మగధసామా9జ్యాన్ని కైవసంచేసుకొని యావద్భార 
తాన్ని పరిపాలించారు కొంత కాలంపాటు, వారిలో 

సుప్రసిద్ధుడు హాలమహారాబు, గాధాసప్ప నతీక్ర రర గుణా 

ఢ్యపండితునికి వాత్స్యాయనునికి ఈళ9యుడు, గాథా 

సప్తశత్రిలోని _ కొన్ని -గాధలలో సంగీత నాట్య ప్రశంస 
లున్న వి, గుణా ఢ్యపండితుని బృహత్కే_థ అగ్నిదగ్ధ మె 

నప్పటికినీ సోమబేవనూరి కథాసరిత్సాగరం దొరుకు 
తున్నది కాబట్టి దాని స్వరూపం మనకు కొంత-గా 

గోచరిస్తున్నగి, కొన్ని కథలు దానిలోనివి చగివితే 
ఆనాడే గాంధర్యవిద్నలో అంధులు షొజాధురం 
రులని అవగ కమాభంది శా రాయడు పం 

లల్లో సంగీత నాట్య్యాలకు సంబంధించిన పరిచయాలు 
ఎన్నో చోట్ల చేశాడు, నాగరక వృత్తంలో నాగ రకులు 
*యకు రాత్రి), కౌముదీజాగరము,, సువసంతకము మొద 
లైన పండుగలు గడుపవలసీన పదతిని వివరించాడు. 
వీటిలో సువసంతేకము మదసోత్సవము , ఇది కేవలము 
నృ త్తగీతవాద్యపా)యమైన దన్నాడు. వ్యాఖ్యాత 
జయమ౦గళుడు, ఈ పండుగదినాలల్లో పండిత గోషులు 
శా స్త్రచర్చలు విస్తారంగా జరిగేవి, సంగీతళా స్త్రజ్ఞులు 
“వసంతరాగిమనే ఒక రాగాన్ని దీనికోసనంగా సృజిం 

చారు, ఈ నాగరకవృ త్రంలోనే గాయక నటులక్షు 

సంబంధించిన సూత్రాలు కొన్నికనజడుతున్న వి, వాటిలో 

“ప9ఖ్యాత మైన పండుగ దినాలల్లో నగ రాలకు వచ్చే 

నటులు; సంగీతజ్ఞులు మొదటిరోజు సమస్త పదర్శ'నాల ల్లో 
పౌాల్లాని మూడవరోజు క్లస్ట్దానం అవుతుంది కాబట్టి 

ఆ0డవరోజే వారికోసంగాను ఏర్పాశున (పేశ్నక మూ 

ల్యం లోనుంచి కొంతధనం బహుమానంగా పుచ్చుకో 

వలనసిందని, దానికి ఇష్టం లేనిసందర్భంలో _పేమపూర్వ 
కంగా నాగ రకులు ఇచ్చిన వస్తాాభరణాలతో తృ _ప్టిపడి 
"పేంకత్షకులు. జరిగిన నాటక[ప్రదర్శనం త్రిరిగి కోరిన 

ట్టయిలే పీదర్శించవల సిందనీ నగ రాలల్లో ఉండే కుకీ 

లవ్రలకు, నాగరకులక్షు పరిషత్తులకు ఆగంతుకలు-గా 

వచ్చిన నట గాయ కాది క ళౌభిజ్ఞాలను గౌరవించటము 
ధర్మ7”మనీ నూూ|తీకరిం చాడు. 

కన్యలకు చతువ్ద్షష్టీక శాపరిచయము కావాలని చాత్స్యా 

యనుని జశ్లయము. వాటిలో సంగీత నాట్యాలకు సంబం 

ధించిన నూూతాలు ౧౧౫, గీతమ్, వాద్యమ్, నృ_త్హమ్, 

నేపథ్య పయో గాః, వీళాడమరుక వాద్యాని, నాట కా 

ఖ్యాయికాదర్శనమ్--ఈ రీతిగా పరిశీలించటము [పారం 

భిస్తే ఎన్నా న్యూతాలు కనిపి స్తవ హాల మవోరాజాు 
కాలానికిచెందిన కౌముదీ మహోత్సవ మనే పాం9క్ళత 
నాటకంలో సంగీతనాట్యప్రళశంసలు కొన్ని కనిపిస్తు 
న్నవి* శాతవాహనులలో గాతమపుత, వాసీస్ట్ ఫ్ముతులు 

తరువాత పీనీద్ది కెక్కి_ న రాజన్యులు; అమరావతి, 

రామికెడ్డిపల్లి, గుంటుపల్లి, గొలీ మొదలైన పార చీన 

చారితాత్నక 'తేతా9ల్లో దొరికే శిల్పఖండాలను 

పరీకీ స్టే ఆకాలము క రిండుకళలకు వసంత కాలంగా 

ఉన్నట్లు అర్థమాతుంది. ఆలీఢ పిత్యాలీథాదిపాద 
విన్యాసాలు, పతా కాదిహస్తాలు, పరిచారికలు, రాౌణు 

లు మొదలైనవారి నాట్యభంగిమలు ఎన్నో కనుపి_స్టవి, 

జంతు, చర్చ, వాంశి కాది వాద్యముల తో ఆనాటి 

వారు పరిచయం సంపాదించుకొన్నట్లు స్పష్టమాతుంది, 

* సువసంతో మదనోళ్సవః, తత్తు నృ _క్లేగీఠ'వాద్య'ఫా) యః (కీడాః ఏతా మహీ మాన్య క్రీ డాః - నామసూ[త్రములు; 
నాగరకవృ లము ౧-ర- ఈ ౨ జయమంగళ వ్యాఖ్య, 

౧౯౧ పక్సస్య మాసస్యవా (పజ్ఞాతేఒహాని సర స్వ త్యాభవనే నియు క్రానాం నిత్యసమాజః ౧౯౨ కుకీల వాళ్చాగంతు కాః (మ ణక మేసాం దద్యుః ౧౯౩ ద్వితీయే2-వాని తేభ్యః పూజానియతం లభగయకా ౧౯౮౪ తతోయ థాళ)ద్ల చేసాం 
దర్శన ముక్ఫృర్షో వా ౧౯౫ ఆగం 

చొడు౬ 
స్తూ 

తుకానాం చ కృళసమవాయా నాం ఫూజన మభ్యుపప త్రిశ్చేతి గణధర్శః  వాత్సా్య (౮ 



వీణల్లో ఒకటి, లండు, మూడు ఫ్రీగలు గలవే కాకుండా 

స ప్తతంతువు, వెయ్యితీగలుగల గ్రటరును పోలిన వాద్య 

విశేషములు మనము చూడవచ్చును. శాతవాజూనుల 

"కాలంలో శిల్పాలే మనకు అనాటి సంగీత నాట్య 

శాత్రవిస్పతి గో చరించటానికి కూపలబ్దవకాతున్న 

అధారాలు. మరి అన్యమైన వింతేవర శేవీ లేవు. 

శాతవాహనులకు పిమ్మట ఆంధ్రదేశాన్ని ఇక్యాకులు, 
పల్లవులు, శాలం కాయనులం "మొద లైన ఆం(ధ్రభృత్యులు 

పరిపాలించారు. ప్రభువులైన శాతవావానులు శోత్రి కిచ్చి 
పోయిన కళాసంపత్తిని వ్యస్ధం చేయకుండా వీరు చారి 

మారా న్నే అవలంబించి పెంపొందించారు. 

ఇమ్యూకులకు అదిఫపురుషుడు శాంతమూలుడు, మాధ్య 

మిక బొదవాదానికి పట్టుగొ మ్మైన నా గార్జు నాచార్యుడు 

ఈతనికి నమాకాలికుడని కొందరు చరిక కారులు 

అంగీకరించారు. అది నిజమైతే ఆయన వాసీన శతా 
ధిక గం౦ంధనంచయంలో 'సంగీతశ్యాన్ర్రం ఒకటి ఉన్న 

దట. కనిపించటముమాతము లేదు. అది దొరికిన ప్పుడు 

ఆనాటి సంగీత నాట్య సంస్కతినిగురించి _ విశ్తే 
సొంశాలు బయటపడవచ్చు. న "గార్టున కొండ శిల్భా 

లలో కొన్ని ఇతనికాలానివి. వాటిని పరిశీలించినప్పుడు 
మన కానాడు ఆంధు9లు సంగిత నాట్యా లతో తుల 

తూగుతూ ఊండేవా గని దో్యోతకము Le మానదు. 

అ మ్యూకువంశస్పుల రాణులు - -గాంధర్వ్యవిద్యలో నిరుప 

మాగ పాండితీవిభవ లని అడివి చాపి శ్రీ, శాంతి శ్రీలు 

ఊహించటము తప్పు కాదేమో! 

ఇక్వూకులతో పాటు పల్లవులు శాతీవావాన పతనానం' 
తరం కొంత చేశాన్ని పరిపాలించారు. పశ్చిమంనుంచి 
౦డవ ప్రలశేశి వచ్చి వీరిని దకీణానికి తరిమేటంత 

వరకు అవిచ్చిన్నర-ా ఆంధ్రదేశంలో కొంతభాగాన్ని 
పరిపాలించి గాంధర్వవిద్యకు సేవ చేశారు. వీరు 

ఆం(ధులు, వీరినాటి శిల్చాలన్ని భూగర్భంలోనుంచి 

ఇంకా ఫుడమిమిదికి అవతరించ లేదు. ఉండవల్లి గువాలు 

వీరివేనని కొందరి మతము. ఆంధ్రదేశాన్ని వదలిపెట్టి 
ఫోయినచవాడు మహే బాం దవికముడు, ఇత న్నే మహా సంద 

వర్మ అనికూడా వ్యవహరిస్తారు. అంధ్రదేశాన్ని' వదలి 
"పెట్టి దవీ.ళానికి చశేటవుడు వదాన్యుడు, కళొభిజ్ఞుడు 

ప్రభువుతో పాటు కొందరు విద్వాంసులు, య 

పు, శిల్చులు దకీ ణదేశానికి వలసపోయి నారు, వారిలో 

ఆంధులు - సంగీత నాట్యములు 

ప్రసిద్దుడు కుడా చార్యులు, ఇతనికే మేథావికుచుశ్తని 
కూడా లోకంలో పచారము. శన కాలంలో |ప్రబూ 
రంలో ఉన్న తానాలను సరిదిద్ది నిబంధిస్తే ప్రభువు 
మడిమియమ ై”అ-నేవోట వాటిన్ శాననో కం చేయిం 
వాడు. ఇత్వోకుల పతనానంతరం ఆంధ చేశాం విష్ణు 
కుండిన రాజుల చేతులలో పడ్డది, ఉండవల్లి గుహూలు వపు 

తొలిపించినవేనని శ్రీ భావరాజు కృన్ణ రావుగారు అభి 
(పాయి మిచ్చారు, ఈ౦డవల్లి గుహాలభోే కొన్ని చితా 

లల్లో వీణా మొద లెన వాద్యములు నాట్యభంగిముల లో 

ఉన్న అప్పరః శ్రీల రూపకల్చ్బనలు కనిపి స్తున్నవి, 

రాయపోరిలువారు అన్నట్లు “అందీఅందని భావ 
రేఖల ప్రసన్నా గారకజా లేతపూకకా దీపారగ తీర్చి 
దిద్దిన అజంతాగవ్వూర క్రేణులు “వా కాటక రాజల 

నాటివి. ఎల్లోరా కైలాసము, అజంతాలల్లోని శిల్ప 

ఖండాలను, భి త్తిచితాలను పరికిస్తే సంగీత నాట్యా అకు 

ఆనాడు రాజాధిరాజు లెంత పాాథాన్య మిచ్చారో 

గోచరిస్తుంది. శివతాండవ చిత్రణంలో దేవతల చేతుల్లో 
వివిధజంత వాద్యములు ఎల్లోరా శిల్చి నిల్పి చూపిం 

చాడు. ప్రస్తుతోపయోగంలో లేని ఎన్నోర కాల వీణలు 
కనిపిస్తున్నవి. ఒక భంగిమాన్ని పోలని మరొక భంగి 

మంతో కోటానకోట్లు పిత్రిమలను సజీవంగా వెక్కి 
జూపించ గలిగిన ఎల్లోరా అజంతాల శిల్పసామాట్టు 

లకు సంగీత నాట్య శాస్తాలతో ఎంత పరిచయం 

-కానాలో ఆలోచించండి, 

క్ర శ, ౬౧౦ లో రెండవ ఫులకేశి తూర్పుకు దం 

డెశ్తివచ్చి జయించి తమ్ముణ్ణి, కుబ్బవిష్ణువద్ధనుణ్ణి నూతన 
రాజ్యాధిపతిని చేసి త్రిరిగి వెళ్ళిపోయి నాడు, తమ్ముడు 

ఆనత్రికాలంలో స్యాతంత్యాన్ని పృకటించి ప్ప తేక 

రాజవంశానికి క్తి నాడు, "కాని ఆ వంశస్థులు కొంత 

కాలం గడచినదా కా అంతఃకలహోాలతో కాలం జెళ్ళ 

బుచ్చారు కళెపోషణానికి వారికి అదను చిక్కి-నడి 

కాదు. వీరితో పాటు పళ్చిమాన్న పశ్చిమ చాళుక్యులు 
రాజ్యం చేస్తూనే ఉన్నారు. ఆ వంళంలో బిల్హణునికి 

శిష్యుడైన ' " సోమేశ్యరుడం నాట్యశాస్తాాఖేమాని. 

మహా రాష్ట్ర దేశంనుంచి వచ్చిన ఒక గోండు కన్యకు 

స్వయంగా “చరణ చారణము” చెయ్యటానికి సింహో 

ననము దిగి వచ్చాడట, ఆ వహారాజాధిరాజు. ఆయన 

చేర్చిన ఆకే తరువాత కాలంలో (గ్ గొండ్లి అనే శ్చపతో 

౨౬? 



శ్రీ అయ్యంకి వేంకటరమణయ్యగారి సన్మాన సంచిక 

లోకంలో (ప్రసీద్దికి వచ్చింది. ఇది నృత్యరత్నావళిలోని 

క్రింది శ్లోకంవల్లో నిళదవకాతున్నది, 

కళ్యాణకటశే పూర్వమ్ భూతమాతృమహా లోత్స్స వే 

సోమేళః కౌతుశే కాచిద్ భిల్లవేష ముశే పే రముపీకొ 
నృత్యంత్రీ మథ గాయంతీం స్వయం పౌప్యమనోవారమ్ 

ప్రీతో నిర్మిళవాన్ చిక్సగాండినీ మిత్యయమ్ 
స్వతో భిల్ల మహారాష్ట్ర గాండినీ త్యభిధీయ శే, 

పక్చిమచాళుక్యులలోని . సోమేళ్వరాది కళారాధకులను 

చూచి. కీర్తిస్పర్దచే కొందరు పూర్వభాళుక్యలు 
నాట్య సంగీత శాస్త్రాలకు చేయూత నిచ్చి పోషీం 

బారు. వారిలో చెప సకోతేగ్గవారు మొదటి చాళుక్య 

భీముడు, అతని దునుపుడు శిండవ అమ్మ రాజు, 

చాళుక్య భీమునికి (క్రీ.శ. ౮౯౦-౯౧౭) గాంధర్వ 
విద్యాపవిణుడని వి[బదము, పట్టవర్షని కుల నంజూాత 

చెల్లవ అనే నర్తకీకి అ శ్రిలివిషయంలోో రిండు ప్రచే 

శాలు దానం చేసినట్లు ఆతని అత్తిలి శాన సనము వల్ల "తెలు 

స్తున్నది. అందులో అమె 6నట్టువరాండ, నే కల. వలకు 

నూర్య కాంత్రిఅని వర్ణి తయయైనది, 

శెండవ అమ్నరాజు ట్ర, శ, ₹౯ర._.౯౭౦) చాళుక్య 

భీమునికి మనుమడు. “కవిగాయక కల్పతరుి'వాతని 

బిరుద నామము, కవిచకొవ ర్ట, పోతనభట్టు అనేకవు 
లిద్దరు ఇతని క్రీ ర్రిని -గానం చ చేసినట్టు చర్మితజ్ఞాలు (వాసి 
యున్నారు. చామెకాంబను, (పట్టవర్గని కుల సంజాత) 

సంగీత నాట్య శాస్తా) లల్లో నిష్థాతను, పోషించాడు శ్ర 
మహారాజు, 

నన్నయభట్టు ౧౧ వ శతాబ్దంలో నే కవిగాయక సమి 

తులకు ఫారతకృ త్యాదిని నమస్క_రించాడు. 

రాజరాజ నశేందుని కుమారుడు కులోత్తుంగ చోళ 
చేవుడు, మాతామహ రాజ్యాన్ని పాలించటానికి పితృ 
రాజ్యాన్ని వదలివేసి దకీణానికి జెళ్ళిపోయి నాడు. 
అంధ దేశాన్ని నెల్లూరు చోళులు, నతవాడి పృభువులు, 
పొ_త్లపి చోళులు, 'కోటవంశస్తులు "కాక కతీయురు న స్వతం 
త్రంచి, రాజ్యస్థాపన చేసుకొని పరిపాలించటము 
పారంభించారు, వీ రందరిలో ప్రముఖులు కాక 
తీయులుం 

కాకతీయ మొదటి ప్రతాపకధుని రాజ్యపాలన 
నాటికే వీర్వైవము ఆంధ్ర జేశంలోే విశేష పుభారం 

ఆడారా 

లోనికి వచ్చింది. ఈ వీరశెవులు పౌరవళ్య 0౦తో ఆరా 

ధన చేస్తారు. భ క్రి తన్మయత్వానికి క్రీసుకో పోవటా 

నికి వాళ్ళు సంగీత నాట్యకళలను ఆధారం చేసు 

కొన్నారు. కాకతీయుల పాలనలో తెలుగునాట సంగీత 

'నాట్యాల సితిగతుల తెలుసుకోటానికి పండితా రాధ్య 

చరిత్రేను, బసవపురాణము, త్రిక్క-న భారత ప్రయోగ 

ములు, కీ0చాఖిరామము, పల్నాటి వీరచరిత్ఫ)లు ముఖ్యా 

ఇఛారములు, 

పాల్కురికి సోమన పండితా రాధ్య చరిత లో 39 

పేజీలకో మించిన నాట్య ప్రసంగము చేశాడు, అందులో 

మార, చేళి శెంశు న 9 భేదాలను “పేరొ,_'న్నాడు, 

-జేశీయ మైన వాటిలో లీని, వంజళము, జము వళి, 
తిరువు, బొగు, వాహిశ్చి, సాళి కొన్ని మాము. గతులు_ 

అడ్డము, తివుటము, నన్ననమిలి, భ/,మరము, జల-చరము, 

హంస, కోతి, గజ, నింవాము, భుజంగము. బంధములు. 

చారణ, దొర్తు, దుంక్కా-రము, మలపము, జుల్ల ణము, 

బొల్లావణి, జొనాళి మొదలైనవి. కదలికలు. వీగుచు, 

లోగుచ్చు దంతావళుల్ నటించుచు, మరుకుచు, శే ళ్ళు 

నూపుచు, ఉఊరంబుగ్గచు, బరుడుపుచ్చుచు, మరుకటించు 

కర్యరించుచు, బుగ్గరించుచు మొద లెనవి, చివరకు మన 

brn శేమిటో కూడా -తెలియనిదునితికి వచ్చాము, 
సోమన ౫౦ రకముల వీణలను “పేరొ-న్నాడు. అం 

దులో కొన్నిటి పేరు వీణో_త్రమము, బృవ్మావీణ, 
సారంగవీణ, రావణవీణా గెణవీణా, 'కాళ్యపవీణ, 

భుజంగవీణ, భోజవీణ, త్రిసరవీణ, సరన్వతీవీణ, "రావణ 

హా స్పవీణ, 'దేశీయమైనవి. దివిరి సశెన, వళి, విట, సాగ 
రిక విపంచిక, సర్క మల్లరి, నోలాస్ట, ఫఘాో-హోవత్సి, 

వాంళిక భేదములు - జాత్రివాన, విజాత్రివాస, పక్షవాస, 

రుద )వాస, నిధివాస, బుషివాస, కార్తిక వాస, ఘోర 

వాస, త్రీ) పురవాస్కశివళ క్రివాస, భువనాధిపతివాసములు, 

ఆవజము, కాహళము, రుండము, తోలు, తప్పటుము, 
కోలాట గుడియలు, తారుమజ్చైలలు మొద లైన వన్నో 

వాద్యవికే పాలను పీర్కొ_న్నా డు. ఇక “నాట్యవస్తు 

వులను చెప్పుతూ పురముల కాల్పుట (తిఫుర దహ 

సము) మరుచివుర్చుట, సత్తి కర్ణ మిచ్చుట, యతులు 

కొల్వగ నుండుట, అంధకాసుర మదం బణచుట 

జన్నంబు ద్ఫుంచుట ఇత్యాదులు పేర్కొ-ని నాడు. 

వీరకెనులు భక్తిరసోన్మా దావస్టకు సాధనంగా నంగీత 

నాట్యాలను ఉపయోగించు కున్నారని వెన వాసి 



నాను. దాని కుదాహరణం-గా బనవ పురాణంలోని 

కింది పంక్రులం సార్థకము _లెనవిగా గోచరిస్తున్న వి, 

“అక్క మహాదేవి! యల్ల మచ్చైలలు 

జకొొ-ల్సి వేగంబ నంధించుకొనుడు 

స్వరమానమున బసవ పొమథవ్వ! 
కర మర్ణ పట్టుడు 'కాహళ లోలి; 

సకళవ్వ! నీవును సంగళ వ్వయును 

నొక రీత్తి నిలవుడు సుకరంబుగాగ 

బాలరుద మ! యొక్తుపట్టగ వాళి 

గోలు హుయింపుము గుడ్డవ్వ! నీవు 

నిట్ట తాళము వట్టు శినచేవ్! నీవు 

సట్టన నృత్యంబు సరసం “బెరింగి 

సరగ డాసమ! మహే బాళ్వరి] వీరభద 

లింగవ్వ! మారు శేళికలు సేయుండు 

రమణ దుకళూలాంజరమును గంచుకము 

వరించుకొని చల్లడము విగయించి 

ఏ తెమ్ము నీవు ప్రకాశము! శీఘ్ర 

మాతతమ్ముగ నృత్య మాడుదు గాి 

తాళము ల్వట్టుడు తాళగింపుండు 

చాళోత్రి వేళకు నందరు నసుచు 

నవిరళంబుగ నంత నార్భటం విచ్చి 

జవనిక రప్పించి సరనమై నిలచి 

ఫొలపగు ముక్షిరసంబును సౌస్ఫవమ్ము 

లలీయు భావంబు భూకళియు రయుంకళియు 

మరియు శేవయు విభ)మమును రేఖయును 

“నెరయంగ నీరీత్రి నృత్యంబు నలుపు? 

బసవ పురాణములోని నాట్యనమి తి తిండి కథలో నిశ్లే 

“గాంధర్వపుళశంస మరికొంత విపులముగా నున్నది, అది 

శాందవముసేకు సంబంధించినది, 

శ్రీ శైల పర్య్వతారోవాణము చేయు భక్తులు ఆరభటీ 
వృత్తిలో అంగలు వేస్తూ 

“పదములు తుమ్మెద పదముల్ , పృభాత 

పదములు, శంకర పదముల్ నివాళి 

పదములు, వాలేశు పదములు, గొబ్బి 

పదములు, ఇజన్నెల పదములు, సంజ 

వర్ణన మరి గణ వర్గనపదములు”? 

సాడుతూ నడిచారని విస్తారంగా పృ్రస్తావిస్తాడు సోవున, 

ఆం(ధులు = సంగీత నాటకములు 

“తెలుగు చేశంలో ఆనాటికే నాట కాలు, తొలుబొమ్మ 

లాటలు ప్రసిద్దంగా వున్నట్లు--- 

“శతకంబు శివతత్య సారంబు, దీప 

కళిక, మహానాటకము, నుదాహరణ 
ములు, రద మహిమయు, ము క -కావళులు?? 

“ప్రమథ పురాతన పటుచరికే) ములు 
కనుమొంద జహునాటకము లాడువారు 

భారతాది కథల -ఏరమరుగుల 

నారంగ బొమ్మల నాడించువారు 

అనే సోమన వా క్యాలవల్ల అవగత మౌతున్న ది, 
ప్రచ్చన్న వేషములు (2౧౦) 616559) వేసుకొని “ఆది 
కోత్సవం తొలు కా డేటట్టుగా నటించినట్లు సోమన 
పుకటించాడు. ఇది మధ్య దేశంలో సంగతి. మొదటి 
ప తాపరుదునికి నమ కాలికుడైన నలగామరాజు పలనా 
టిలో సింహాసనము ఎక్కే-టప్పుడు ఒక నర్హకి వచ్చి 
ఇశాన్తో) కంగా నాట్యం చేసినట్లు పల్నాటి వ్ళ-చరి 

తలో ప్రీనాథుడు-- 

“భ్టునవై భవంబున కామభూవిభుడు 

నవ్వుచు సెలవిచ్చె నాట్యంబు సేయ 

వరమృద౦గము లెస్స వాయించుమేటి 

కుడిభెగమందున గుదురుగా నిలిచె. 

దాళ మానజ్ఞాలు దాపటి దిళ్లను 

నిలిచి యుత్సావాంబు నేకుఫుమోర 

ముఖవీణ వాయించు ముఖ్యు డొకండు 

రాగ మాలాపించు రమణు లిద్దరును 

నిండు వేడుకతోడ నిలచిరి చేనుకం 
గంజలోచనయును భునమెన పాత్ర 

మదను పట్టపుదంత్రి మంజుల వాణీ 

భరత శాసో9చిత బహురాగములను 
గరిమతో నేర్చిన కంతుచాణంబు 

వచ్చియు సభవారు వర్ణించి చూడ 
నిలచి నాట్యమునకు "నేర్చరిమైన 

వేతుపాణికిం దన వినయంబుం జూపీ 

అత డొెసంగిన గజ్జ లతిభ క్తి కితోడం 

బాదములం గట్టి పం చివర్ల ముల 

సె గట్టిగ గట్టి కడు జవం బడర 

మచ్చైం తొళాల మధ్య నిల్చుండి 

యోరజూాస్రున రాజు నొయ్యన6 జూచి 



శ్రీ అయ్యంకి వేంకటరమణయ్యగారి సన్మాన సంచిక 

సమపాదయుతమెన స్తానక స్టీత్రిలి 

చాత్సర్యమున దేవతీలకును "మొక్కి 

పుష్పాంజలి యుసంగి ఫూని నాట్యంబు 

సమకట్టి నాదంబు సభ యొల్ల6 గమ్మం 

కోలువిడుదలల్ ఘన కళా శైలి 

కైముడి కట్నముల్ కనుపీంపంోసి 
చెలయం౦ంగం దొమిది విధము లైనట్టి 

భూ చారి నాట్యంబు పొం౦దుగా సలిపి 

పదునారు విధములై పరగిన యట్టి 

యా కాశబారియు నమరంగ "నాడీ 

యంగ హారాఖ్య గలటి నాట్యంబు 

విదితవకా తొమ్మిది విధముల నాడి 

గతిచారి భఖేదముల్ గనుపడునట్లు 

భ్రమణ సంయుతే దీప్త పటిమ మోరంగ 6 

బాణిభేదములను చాటించి చూపి 

సాగక సంచయ సంయుక్త మమర 

బే9రణి చేశిని శీంంఖణ శుద్ద 

దండి కా కుండలి తగు బాహుచారి 

సప్త తాండవములు 'ససల్చె6 జితృముగ , 

సభవార లాళ్చర్యసంయుక్తు లైరి 

తరువాత నిరుమేల6 దగు వెలు అమర _ 

సంయుతాసంయుతా-చలన సంకుచిత 

నా నార్థక రములు నాట్యువా్ట సములు 

శిరమును చూపులు వెక్కిళ్ళు బొమలు 

దంతో స్టకంఠముల్ తగు చుబుకంబు 
ముఖరాగ వక్ష౦బు మొదలుగా నెన్న. 

నంగయబు లారు నుపాంగంబు లారు 
ప౦త్య్యంగ సముదయం చారునుం గూడి 

ఎనిమిది పదియగు నెసగు నంగ౦బు 

లమరంగ నభినయం. 'బాళ్ళ్చర్యముగ ను. 

ఆడె నని వర్షించియు న్నాడు. ఆంధ్ర సారస్వతేమున 

"ము తమమీద ఇంతే విపులముగా నాటో పక మోప 

సంహోరములను విళదీకరిం చిన మరొకపట్ట ఎచ్చటను 
లేదు, 

తరువాత కొద్దికాలానికే వరొక భారత గాధగా పరిణ 

మించిన పల్నాటి వీరచరితలు విన్న వాళ్ళను ఉజ్జూత 

లూగిస్తూ చేశ మంతా పా్రకిపోయినవి, ఏళ్ల వీరౌజేవి 
జాతరలో వీటిని జనసా మాన్యానం డానుభవంకో సం 

౨20 " 0 

పా'డేవారని వినుకొండ వల్లఫా మాత్యుండు క్రీ-డాఖి 
రానుంలో.. 

“దు9త తాళ ౦బుగ వీరగుంభితకథల్ 

ధుంధుం కిటాత్మా_ర సం 

గతి వాయింపుచు నాంత రాళిక యతి 

-గాంమాభిరామంబు-గా 

యత్రినాడం ద్విపద ప౦9బంధమున వీ 

రానీకముకా చాజెనొ 

కత ప్రత్యక రము ౯ గుమారకులు డో 

ట్కా-ర౦బున కా దూలయగకా*’ 

కోమలి యొక తె వీర గాధలు సాడుతుంకే పొంగి పర 

వశులె కొందరు 

ఉగకంచి యరసీ జంఘా కాండ యుగ ళ్లంబు 

వీర 0 బెట కో9ల (వేయు నొకడు, 

ఆలీఢపాద విశళ్యస మొస్పగ (వాలి 
కుంతాఖినయము గెకొను నొకండు 

బిగువు కన్నుల నుబ్బు బెదరుచూపులతోడ 
ఫీట్యూ-ర మొనరించు షెలచ నొకడు 

పటు భుజాూవషంభ పరిపాటి ఫఘుటియిల్ల 

భరణి యాస్ఫోటించి దాటు నొకడు 

డొద్ది (పకటింప నొక్క_రుండోల నాడు 

బయలు గురంబు భంజాళ్ళ పరపు నొక డు 

కొడుము చాటింపుచును పెద్ద కొలువులోన 
బడతి పల్నాటి వీరుల బాడునపుడు ) 

అని వల్లభరా మడు విశేష పరికీల నాఫూర్వక మెన వర్ణన 

చేశాడు. గు[రప్రు భంజళ్ళు మహాకవి పిరగళీసూరన్న ను 

కూడా' ఆకర్షి ౦చినవి, ఆయన ప్రభావతీ పద్యుమ్నంలో 

ఊదా శ్రనాయకడైన ప్రద్యుమ్నుని చెల గురపు భంజర్లు 

తొంక్క_౦చాడు. 

ఈరీతిగా దేశీయ మెన నాట్యము, సంగీతము విస్తారంగా 
ఆరోజుల్లో పిచారంలో ఉండటము చేతనే తిక్కన 

దృష్టికూడా వాటిమోద నిల చింది. అర్జునుణ్ణి విరాటరాజు 

కొలువులో ప్రవేశ పెక్రేటపుడు చేశిగాట్య పవ ర్తకు 
డుగా సూచిం చాడు. 

“ఒండు పనులకు సెలవు లేకునికి జేసి 

అభ్యసించితి లవ మాది-గాగ 



దండలాసక విధమును గుండలీయును 
'బెక్కాణంబు తెరంగును పేఠరణంబు] 

అని అర్జునుడి చేత అనిపించాడు. 

తిక్కన భారతాన్ని గణపత్రిచేవునికి వినిపించి 
అతని సహాయంతో మన్నసీదికి తిరిగి రాజ్యం 

సంపాదించి సెట్టినట్టు సోమబేవ రాజీయంవల్ల తెలు 

స్తున్నది. వీరశెవ మతము దేశీయ మైన సమస్తవిద్యల 
మీదికి అనాటి ఆంధు9ల దృక్పథాన్ని మార్చినట్టు-గా 

కనిపిస్తున్నది. కాబట్టి తిక్క-నకవితలో గాని పోచీను 
లలో కాని ేశీయము[ద విపరీతేంగా గో చరిస్తున్నది, 
తిక్కొ_న తననాటి తోలుబొమ్నలాటలనుంచి నూతభా 
రులనుంచి ఎన్నో ఉపమా నాలు [గ్రహించి కావ్యాలల్లో 

పయాగించాడు, ఉదాహరణము గారా 

కీలు కా డెడలింప గెదసీన బొమ్మల 

“వడ బటుతురంగవం)జంబు - -కాగిల _ 

దోొణపర్వము, 3 అ. 

చలమున దుస్ఫ నెను(డును 

సాబలుండున్ మిముంబట్టి యార్వబ్లా 

మ్మల క్రయ నాడుచుండుదురు 

మానక నీవు సుయోధనుండు, 

ఆలా ఉద్యోగ పర్వము. 

గణపతిదేవ చ్యకవ ర్తి చావమరది జాయ సేనాధిపతి నృత్త 
రత్నావళి వ్రాసినాడు, అది యింకను అముది)తము. 

కాకత్రీయులు వీరకెవంతో పాటు కాలాముఖ పాశుపత 
కెవాలకు కొంత దోహదక్రియ చేశారు. పాశ్ళ్యుపత 
నగోళకీ మఠానికి గుంటూరు జిల్లా మల్కా-ఫురంలోని 
భూమి కొంతదానం చేస్తే ఆమళశాధిపత్తి కాకతీయుల 

మతగురువు విశ్వేశ్వర శివదేశి కాచార్యులు గుడికట్టించి 

దానికి ఇద్దరు నర్హకులను, ఆయిదుగురు ఆవజ కాండను 

తగిన వాద్య సంపత్తి ఇచ్చినట్టు మల్కా-పుర శాననం 

వల్ల తెలుస్తున్నది, 

వీరి కాలంలో దేవాలయాలకు సంబంధించిన గాంధర్వ 

విద్యా పృవీణాలైన 'జేవదానీగా "కాకుండా కళాప)వీణ 

లైన గణికలు అనేకమంది ఉండేవాళ్ళు. వాళ్ళే జీవి 

తాలు లోశానికి నాట కాలు-గా కూర్చి ఆడతగినట్టుగా 

ఉండేవని వినటానికి మన కెంతో ఆనందం వేస్తుంది, 

కీ-డాఖిరామంలో "ఒక వారాంగనవిషయము మాటల 

మధ్య వచ్చినప్పుడు వంచన శర్మ టిట్టిభూట్టితో --- 

ఆంధ్రులు - సంగీత నాట్యములు 

'లెన్సగాక కిరాట! ఈ "లేముచరిత 

మాడుదురు నాటకంబుగ నవనిలోని? 

అని చెప్పాడు, 

కాకతీయ సౌమాట్టులలో చివరవాడు ఢిల్లీ హెదుషె 

చేత బందీకృతుడైన ప్రతాపరుద్ర చేవుడు. షెందుషా 
ఇతన్ని పట్టుకో పోయిన తరువాత కొలది కాలం 

కాపయనాయకు డనే సేనాని వివిధ పాంతాలు 

సామా9జ్యంలో నిలచి చీలిపోకుండా, సేనాధిపతులు 

స్వాతంత్రం ప్రకటించకుండా కాపొడటానికి (ప్రయ 

త్నించాడు. కాని, అతని పుయత్నాలు నిష్భృలములై 

పోయినవి, 

డీ వ 1ఉళ తాలి మధ్య భాగంలో బృవాదార్యధ్ర “దేశము 

ఐదు రాజ్యాలుగా ఏర్పడి పోయింది. (౧) కొండ 

వీడు, (౨) రాచకొండ, (3) కోరుకొండ, (ర) పిశా 

ఫురము, (౫) విజయనగరము. వీరందరూ కళాపోషణ 
విషయంలో కాకతీయుల అడుగు జాడల్లో నడిచారు, 

కొండవీటి రాజ్యస్టాపనాచార్యుడు (పోలయ వేమారెడ్డి, 

ఎరా9హాగడ హారివంళ రామాయణాల _ కృతిభర్త. 
ఎర్రాప్రగడ హారివంళంలో శ్రీకృష్ణుని జలకీరిడలు 
వర్షించే సందర్భంలో 

“లలిత గగన రంగంబున 

నలయక (కొ మెటుంగు గొండ్లియై యాడెడుచో 

నలవడిమె మొగులు చెరలును 

బొలపగు వడగండ్ల్డగములు పుస్పాంజలులున్ , 

పహారివంశము _ ఫపూర్వఫెగము ౬ ఆ, ౧౦౯ 

అని నాటకవూర్య రంగాన్ని ఉ దాటించాడు, (పోలయ 

వేమారెడ్డి కుమారుడు అనవేమారెడ్డి. ఇతడు కంచి, 
రన్ని, పొన్ని అనే ముగ్గురు నాట్యళాస్తాాభిజ్ఞైత లైన 

నట్టువరాండ్చను అగహారా లిచ్చి పోషిందాడట, ఈ 

వంశాల లో కుమారగిరిరెడ్డ వసంతరాజీవ మే నాట్య 

గ్రంథ మొకటి వ్రాసీ దాన్ని లకుమోటబేవి ద్వారా 

లోకంలో ప్రచారానికి శ్రీనుకోవచ్చాడు. _ ,ఇతని 

కాలంలో వసంతోత్సవాలు విపరీతం-గా' జరిగేవి. ఆవచి 

తిప్పయసెట్టి జూవా, బోర్నియో మొదలైన విదేశాల 
నుంచి సుగంఛాలు తెప్పించి సెటుతూ సుగంధ భొం 

డాగారాధ్యక్ను పదవిని వహించాడు. ఆ మదనోత్స 

వాలల్లోే సంగీత నాట్యకళకు ఉపకృతి ఎంతో జరిగి 

ఉండి ఉంటుందని మన మూహించవచ్చును, కొమార 

వీల” 



శ్రీ అయ్యంకి చేంకటరమణయ్యగారి సన్మాన సందీక 

గిరి ఆడ్డికి అనంతరము "రెడ్డిరాజ్యము శండుగా చీలి 

పోయినది. ౧ కొండవీటి రెడ్డి రాజ్యము ౨ రాజము 

హేంద9వరము శడ్జిరాజ్యము. కొండవీటికాడి డి రాజ్యానికి 

కొమారగిరి తరువాత పృభున్ర పెదకోమటి" వేమారెడ్డి 

గొప్ప విద్వాంసుడు, సర్వజ్ఞ బిరుదాంకితుడు. మతంగ 

ద త్రిలుల మతాన్ని ఆధారరగా చేసుకొని ఒక (పత్యేక 
నాట్యశాస్తాన్ని (వాశాడు. ఇది (కొత్త తగా శాతంలో 

పరిచయం చేసుకుండే వాళ్ళకు సహాయ కారి జెతుం 

దని విద్వాంసుల అఫి పొయము, ఇతని కుమారుడు 

శొలది సంవత్సరాలు రాజ్యం చ వేశాడు. అతనితో కొండ 

వీటిరెడ్డి రాజ్యం విచ్చిన్న మైపోయినది. 

కొమౌరగిరిరెడ్డ బావమరది కాటయ వేమా రెడ్డి, రాజ 

మహే పాంద)వర శెడ్డిరాజ్యానికీ మూలపురుషుడు ఇతనికి 

పురుషసంతానం లేక పోవటమువల్ల రాజ్యం కూతురైన 

అనితల్లికి సంక మంచింది. ఆమె భర్థ వీరభ దా రెడ్డ 

“వీరభ దా) రెడ్డి విద్వాంసు ముంజేత వియ్యమంచెనుగ దా 

జదురుగొడియి వీరభద్రారెడ్డి, అతనికన్న చేమభూ సా 

లుడు. ఇతడు “ఆంధ్రకు మామండలాఖండలుం డైన 

వేమభూ పతి కృపావీక్ష్షణంబు' వేమభూ'పాలుడు, శ్ర 

ద్దు శివఫ్రూ జాధురంభ లు, (శ్రీ నాధమహాక వి కొండ 

వీటిలో తనకు నిలువనీడ కప్పిన తర్వాత వీళ్లను అళి 

యించి కాశీఖండ, వీమఖండాది కృతులు చెప్పాడు. 

వీరు శివపూజ చేసుకుండే సమయంలో 

“వల్లకిచక్కి కాహళము వంశము ఢక్క_హుడుక్క_ 

ర్సుర్గ రుల్ 

రుల్లరి యాదిగా గలుగు శబ్బపరంపర శాళశబ్దమై' 

యుల్లసీలం (బబంధముల క్స్పుగ నాడుదు రగ చేది 

బల్లవసాణు లీశ్వరుని పంటమహీశులు పూజ సేయగ కా? 

“హిందోళంబున బాడి రచ్చరలు ఖీమేశుం 

(దిలో కాధిప్రు” ---ఖీమఖండము 

“పొడి రంగనల్, దేశివిధంబు మార్గమున 'లేటయు 
నొక్కాట సాళగింపయగక? నైషధము 

“కీ రింతు నెదాని కీ § గంధర్వులు 
అటే ళు ఎలానో 

గాంధర్భమున యత గాన సరణి) 

* లెండపూడీ అన్నయా మాత్యుండుకట్టించిన న మొగసాల 

వాకిటి మహోత్సవ మంటపమునందు పేరోలగంబుండి 

“కుండలీ, దం౦డలాశక, (రణ, సింధు, కందుక,, 

భమాళి, చేలమతల్లీ, వాల్లీస కాది నృత్యంబుల నవలో 

నానీ రే చుడ 

కింప్రచు, బంతేంబులవధరింప్రుచు,మేల౦బు లాలకించుచు 

జంపూవాటు నాటకో దావారణ జయఘూోేష చక్ర వాళ 

చతుర్భ(ద చతురాత్రి పబ" ధంబు లాక ర్లిం ఫపుచుం)) 

ఫీమఖిండము 
కుండలీ నృత్యంబు కోవా ₹" ద్యాచార § 

మత భేదముల టేశి మార్షసరణి 
కారి కాకరణాంగ హార కెచకనముల 

భ్రమరి కాళుల నర్తనగ తులను 

చాముండి యొనరించు జంెపెతాళమునకు 

ఛృంగీళ్వరుం డా డెం 'చేరణంబు' 

ఇత్యాది సంగీత నాట్య సంబంధము లైన (ప్రయోగ ములు 
శ్రీ నాభునిలో యింకా ఎన్నో చూపవచ్చును. 

పిళాపుర రాజ్యము ఎక్కు_వ కాల౦ నిలవలేదు, కోరు 

కొండ "రాజుల్లో ముమ్మడినాయకుని తమ్ముడు సింగమ 

నాయకుడు గొప్పుక శాభిమానిగా' కనబడుచున్నా డు, 

ఒకానొక శాసనములో 

“వీణా వాదన కోవిచేన విల సల్లా స్య పళ స్యశిియా 

సారస్యాస్ప ద గానమాన విధినా సౌజన్యమా నాత్మ నా 

నిత్యెళ్వర్య విలాసినా నిరుపమా కారేణ కాంతాజనే 

“నాయంకూశనయళూ ప సింగతిలక 8 కీడన్ సదా ఇ జూద తే, 

అని ఉన్నదిః 

కొండవీటి పెదకోమటి జేమారెడ్డితోను, విజయనగ 
రము పౌఢ 'దేవరాయలతోను క్ర ర్తిస్పర్షవల్ల సమాగం 
గా కవితా పోవణము చెేసీన సర్వజ్ఞ సీరేగ భూప పత్తి గాన 

నాట్యాలకు పోషణ మిచ్చినట్లు కనబడదు. కాని మహీ 

కని పోతన్న వీరభదం విజయము ఆయనకు అంకిత 

మిచ్చాడు. ఆయన రాజ్యంలో ఉన్న ఓరుగంటిలో 
నివాసం చేశాడు. పోతన్న భాగవతంలో, 

“వినుము దేహాధారి స్వతంతుుడు కాడు, జంత9 కాని 

చేత్రిజంతపు బొమ్మ కైవడి నీళ్షంరతంత్ర ప రాధీనుండయి 

దుఃఖంబులం౦దు న_ర్హనంబు సలుపు) 
దశమస్మ_౦ధయు ఆ ౨, 

ఇక నిజయనగరరాజాల గాంధర్వ విద్యా పోష '౩ము 

నకు వత్తాము. ప్రతాపరుదు9ని భాండాగారాభ్యతు 

లుగా ఉన్న హారివారబుక్క_ రాయలు విద్యానగర 

రాజ్య స్టా పకలం, విద్యారణ్యుల వారు వారికి మహో 

మంత్రి. ఆయన సంగీత పౌర మనే శాన త్రుగంంథ మొకటి 

వ్యాసిరట, ఆందులో ౨౬౭ రా శాలు. ప్రత్యేక om 



సూచించిన ట్లితరగంంథపమాణాలవల్ల తెలుస్తున్న ది. 
ఆగంథం మాత్ర మిష్పుడు ఖిల మై పోయినది. 

బుక్క_రాయలు మహాకవి నాచన సోమనాథునికి 

సెంచుకల దిన్నె (గామ మిచ్చి గారవించినట్టు మన 

అందరకును తెలిసిన విషయమే. సోమనాథుడు ఉత్తర 

హరివంళశంలో ను వసంతవిలాసంలోనూ * సంగీత నాట్య 

(శళం సలు ఎన్నో చేశాడు, 

ఉదాహృతులు: 

“వడకు పన్నగ రాజు పడగలమిద స 

ర్యంసహో కొంత పేరణము సూప 

నుజ్తూత లూగడు నుదయా స్ప గులతో 

నా కాళలమ్మ కోలాట మూడ 

తేరలె ట్టి నప్తసాగరములు భారలంగ 

వరుణుడు గొండిలి పకిఢవింప 

మొకముల చాయ జేరొక చందముగ నిల్పి 
కమల నంభ వుడు “పేింఖణ మొనర్చ 

మంగలములోని పేలాల మౌాడ్మి_6 జాక్క- 

లిక్క_డక్క_డ వడ దిక్కు- లెనిమిదియు ను 

బగుల పాతాళతిలము గు బ్బటిల జెలి 

హోరి పూరింప నె శృం-చజన్యరవము, 

వసంత విలాసములో 

అత్తరి విట నాగరకులు 

చిత్తమున వసంత కాళి చిగుళొతం గా 

"మొ త్తేములు గట్టి తెచ్చిరి 

శీ వు ఠి ము త్రెపు యుల్లరులతోడి బుజ్దట బొ ల్ 

హారి వంశ్రముబోో ; 

(కమలముఖీ కటాతు కట 

కాముఖపాణి నఖోప కారి వి 
వనాలు 

భ్యమమణి ఫుంఖ రింఖ దఖి 

-రామరుచుల్ కరమొప్పం జెక్కు-లం 

చెమటల పతఎఛంగములం 

చిందరవందర _లెన6 దోన సం 

భ్రమమున వీరల క్షీ శై సను 

రకమర తకు వాసెనో యనన్ ౪ 

శీర్ 

ఆంధులు _ సంగీత నాట్యములు 

“ఒక రామాత్రిలకంబు రత్న రుచితో 

నొస్పార మందార కో 

రకమున్ కర్ణవతంసతన్ నిలుప్రుచున్ 

రా-గాలతాసక్త చూ 

చుక చేలాంచలరై మలంగి విడు మం 

చున్ గేలుసాచెం నసా 

యక మౌర్విం చగ గొన్న మన్మథుని ప్ర 

త్యాలీఢ పొదంబునాన్, 

"ప్రుండరీకాకునకు కౌరి వూజ లిచ్చె 

సంయములు చూడ బదరి కాళ )మమునందు 
నాగ నిందు మయ్యిరువుర నాటకంబు 

చెన్రల పడవేసీ పండుగు చెయు మనఘ్హు. 

వసంతవిలాసంలో : 

వీణా గానం వెన్నెల కేట 
రాణమిరగా రమణుల పాట 

"పేద లైన పినబా)వా ణు వీట 

జాణలు 'ుత్తురు జాజర పాట 

ఈ జాజరపాటను తరువాత ఎంతో కాలానికి దామెర 
వెంగళ భూపాలుడు బహుశాళ్వ-చరితులో ప్రయో 
గించాడు. 

శ్రీనాధుని _(దీనారటంకాలతో ప్రర్థమాడించిన? 
పౌఎఢ దేవరాయలు, సారంగ "దేవని సంగీతరత్నా కరా 

నికి వ్యాఖ్య వ్రాసిన కల్లి నాధుణ్ణి, సంగీత ముక్తావళి 

కర్తను దేవనభట్టును పోషించాడు, 

సాళువ నరనరాయల కాలంలోనే మొదటి యడ 

గానం పేరు చెవిని పడుతున్నది. అదియును (ప్రస్తుతము 

ఉఊపలబ్ధం కాదు. కర్త చెన్న శె "రి, నృసింవా పురా 

ణంలో 

(సౌరఖిచరితంబు జక్కు_ల కథ జెప్పి 

లాలిత నవరసాల౦కృతముగ) 

నారసింవా హ్రరాణము _ వారిఫట్టుం 

సాళువ వంశం తరువాత తుళువ వంశము రాజ్యం 

చేసింది. అందులో సర్వవిధముల సుప్రసిద్ధుడు (శ్రీకృష్ణ 

"దేవరాయలు, సంగీత నాట్య శ్రిల్వాలం మూడుఆన్యోన్యా 

శ్రయాలై ఇతళ కాలంలో విలసిల్లినవి. 

చివరకు దుఃఖాన్నికూడా సంగీకదృష్ట్యా ఆలోకిం 

చారు. శిల్పంలో “సరిగమ పధనిస స్వరవల్లకీతుల్య 

రవవికోబా స్తంభ రాగఫణిత్రి” గమనింపతేగ్గది. (సజంధ 
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శ్రీ అయ్యంకి. వేంకటరమణయ్యగారి సన్మాన సంచిక 

నాయిక లందరిని కళొభిజ్ఞ అను వేశారు కన్రలు, 

వాళ్ళ చేతుల్లో ఏదో రకమైన వీణ ఉండక తప్పదు. 

పెద్దన్న వరూధిని చేతిలో “సరి మనే బేశీయవీణను 
నిలిపినాడు. 

“తరుణాంగుళీచ్భాయ దంత పుసరకట్ల 

నింగిలీకప్రు వింతరంగు లీన ---మనుచర్నిత. 

(కిన్నరి వీణకూడా ఆ రోజుల్లో పృచారమందున్న 
ట్లున్నది. కవితా లక్షణాలను గురించి "పెద్దన్న చెప్పిన 
బాటువ్రులో, 

“కిన్నర మెట్ల బంతి సంగాతప్రు సన్న తంతు అన్నా డు. 
నయగాప్రు కన్నడి, గెళపంతుి ఇత్యాది రాగాలను 
తెలుసుకుంటే గాని కవితాలక్షణాలు "తెలియన్ర.అయన 
కవితా విమర్శ చేస్తూ ఇవి పృుయోగించటము చేత ఆనాటి 
రసికజనానికి వివిధ రాగాలలో వికేషపర్మిశను ఉన్న 
దని మన మూపాంచవచ్చును. రాయల నాటికి వీణ మెట్టు 
ప్రస్తుత కాలంలోవలె విగించి (Fixed) ఉన్నట్లు కన 

బడదు. అవి సమయాన్ని, పాటకుని గొంతు, రాగాన్ని 
అనుసరించి మార్పుకినేటట్టు కనబడుతున్న ది. 

మనుచరిత్రలో వరూధిని విరహవర్షన సందర్భమున - 

“వాలారుం గొననోళ్ళ నీ వలసతన్ 

వాయించు.వో నాటకున్ - 

మేలం'బెన విపంచి నిన్న మొదలున్ 

నీ వుటమింజేసి యా 
యాలాపంబె ఆవేళ పక్కె_డు ప్రభా 

తాయాతవాతావాతా 
లోల త్తంతు)ల మేళవింప గదే 

లోలాకీ చేశాక్ష కిన”) 

ఆనాటి జనసామాన్యానికి కూడా వఏంతపరిచయముంకే 
ఈవిభంగా చెప్పటమే కాకుండా “దేశాక్షి రాగాన్ని 
పృయోగించి ఉండాలి? 

పెద్దన ఒక్క-'జే కాదు, రాయలు కోరినాఅంకితమివ్వని 
రాధామాధవ కవి రాభథామాధవములో 

“కొొలడిగ రాగ జేదముల 
కకా దగుసాశలు సాశళకొతి తం 

తులు కొననోళ మోటుచు జ హా 
నుంగన దండె యమర్సి క్ల లీ 

౨౭ ౪ 

లలు ప్రకటించి పంచమ క 

ల శతి మాకు లిగుగ్స రాధకుక 
వలపులు చిల్మ_గ ౯ మధుర 

వాణి పివీణతం చాడ వీణతో లా”) 

ఆని రాధ విరహోవస్థను వర్షించాడు. 

సంగీతానికి ఆరోజుల్లో ఎంత పాధాన్యం లేకపోతే, 
ఆయన మనస్సులో సంగీతము ఎంతగా జీర్ణము కాక 

పోతే రాయలు ఆము _క్షమాల్యదలో 

ఓవేవిన మేడడె వలభి 

వేశిక జంటవహించి విప్ప-గాం 

బూవులు గోటమోటు తరి 

పోయెడు తేటులమోత లేమి శం 
కావవామా( గృ తాభ్యసన 

_ లౌటను దంతేప్రుమెట్ల జెంబడీకా 
చేవడి వీణమిటుటలు 

చిక్కె_డలించుటలుకా సరింబడ౯ా) 

అన్న పద్యంలోని ఫావమనకు అవకాళము౦టుందో 
ఆలోచిం చవల నీన విషయము, 

రాయల రాజ్యపరిపాల నా కాలంలో (నాట్యకళ) 

అభివృదిపొందినటు మను-చరిత 9లో 
థి cn 

“చిలుకల కొల్క_క ల్కి_ యొక 

చేడియ నాటక శాల మేడపై 

నిలువున నాడుచుండి ధర 

ణీపత్తి చూడందలంచి యంచునక్షా . 
నిలచి రహిం గనుంగొనుచు 

నెయ్యమున న్ తనువల్లియు బ్బి కం 

చెల తెగబడ్డ 'శేశ్రనము 

చీరశెరంగున మూసె. జన్ను లక్రా? 

అనే. పద్యమువల్ల వ్య క్రమాతున్నది. ఇక (గాడ 
“కంచెలి” అయే కష్టానికి నాట్యం చేసేటపుడు బిగుతు 
కోసం తొడుగుకొనే చనుకట్టు అని చౌ9ను అర్థము 
చెప్పాడు, రాయలు తోలుబొమ లయాటలను ఒక 

సంస్థగా లెక్కి_౦చి డానిమిడ కాళన అనే అతనిని 
అధికారిగా నియమించాడు, ఇతని కాలంలోనే 
“కొరవంజి కి మొదట ఆదరము దొరికింది. రామాభ్యు 
దయంలో అ్యలరాజుా 



' జక్కీ_ణీ కొరవంజి వేషముల శేళీక సల్పీరి 

"'జేవతౌ నటీ, మణులకు బొమ్మ జెట్టు క్రి) య 

ఇక్క-డ శేళిక శబ్దానికి నాట్యమని అర్థము, 

పదాలను, ఏఅలను,_ సంకీ రనలను రాయల కాలంలో 

తిరుమలనుంచి తాళ్ళపాకచారు (ప్రచారంలోకి త్రీసుకో 
వచ్చారు. 

“చిన్నన్న ద్విపద కెరగును 
పన్నుగ ెదతిరుమలయ్య పదమున కెరగుజా.?) 

అనేచోట ఉన్న _వదతిరుములయ్య పదక వితాపితా 

మహుడు. వీరు చ్రాసీన వివిధకృతులు తిరుపతి చేవ 
సొనంలో శాగిశేకుణమీిద బండ్లకు పడి ఉన్నవి. త్ర 

జన సౌరస్వతానికీకాడా అకోజుల్లే గారవండండేడి. 
"పెద్దన “మధుర కిన్నరీ9 క్వాణంబుల రాణం దాంణ 

చెరచు లశ్వీ నారాయణుల క ల్యాణంబు పాటలం 

దీటుకొను త్రిన్ననిరవ౦బులి” అని వాటికి సొన 
య 

మిచ్చాడు. 

శాస్త్ర గంథాలను కొన్నిటిని రాయలు పోషించాడు. 

లత ణభట్టు కర్గ్ణాటరా గాలను విభజించి మళ్ళా సక్రమ 

మైన పద్ధతిలో పెట్టి సంగీత సూర్యోదయ మనే శాస్త్ర 
గంథం వాగిశాడు, కామబేవవిలాస మనసనే సంగీత నాట్య 

శాస్త్రగంథ మొకటి రాయల కాలంలోనే పుట్టింది, 

కృష్ణరాయల అల్లుడు అళియ రామరాయలు, సంగీత 

కళొభిమానీ, బయ కారము రామయా మాత్యుడు వ్రాసిన 
సంగీత శాస్త్రానికి కృతిభర్త రః 

తల్గికోట యుద్ధానంతరము విజయనగ రాధిపతులు 
పసుగొండ  చందర్తిగితలకు పారిపోయి రాజ్యం చెయ్య 

టము పారంభించారు, అప్పుడు కూడా. జెనుకటి 

నుంచీ వస్తూడన్న కళాభిమానం వాళ్ళను వదిలి పెట్ట 
లేదు, 

వారిలో. తిరుమల రాయలు భట్టు మా రికి ఆశ) యుడు. 

భట్టుమూర్తి కృత్యాదిలో ఉసద్యళ్ళతగ 9౦థకల్చను 

సంగీతక శారవాస స్యనిధి 

గృపన్ ౫? ఆని చెప్పుకొన్న మాటలలో ఆతిశయో క్ 
ఏమాత్రమూ లేదు. ఆయన లలనా జనాపాంగి? 

ఇత్యాది కీ సాలు, కొన్ని వచనాలు సంగీత నిద్వాం 

సులు వీణమిద వాయింభారట, 

పిల్వంబంచి ప లై న్ 

అంధులు = సంగీత నాట్యములు 

వసుచరిత్రలో కహారయుల్ కుటు చలుదొ)క్క_”” అనే 

(పయోగ' మున్నది. దీనికి శబ్దరత్న్నాకర కారులు ఒక 
నాట్య విశేష మని వాిసియున్నారు. ఇది బహుళః 

చేకీయు నాట్యము కావచ్చును. 

"ఈ (పాంతాలలో నే గో ధావరీ పాొంతనివాసి సోమ 

నాథుశశే సంగీతశ్శాన్ర్ర వేత్త ప్రమాణ గ్రంథ మొకటి 
రచించినట్టును అది కొంళఠ కాలము నిలిచి తరువాత 

ఖిలమెపోయినట్లును సంగీత సారామృతాది శాస్త్ర 
(గంథాలవళల్ల తెలుస్తున్నది. 

జ 

తిళమల రొయలు గీతగోవిందంమోద ఒక వ్యాఖ్యా 

నాన్ని అంకితం పుచ్చుకొన్నాడు, 

ఈరీతి గా శ్వాస్త్రగంథాలను, నట్లువరాండ్రోను, 

సంగీత శాస్త్ర జబులను పోషించటమే కాకుండా అనేక 
దేవాలయ ప్రతిష్టలు" చేసీ చేవదానీలను నిల్చి, కట్టు 

బడులు ఏర్పరంచీ సంగీత నాట్య ళాస్త్రముకు సేవచేళాడు* 

ద&ీణదేళంలో తంజావూరు, మధుర రాజ్యాధిపతులు 

ఆంధు9లు, త త ల్గికోట యుద్ధానికి కొంచెము ముందుగా 

ఈ రాజ్యస్థాప పన జరిగింది. తెలుగురాజులు కావటం 

చేత వారు తెలుగు కవులను; గాయకులను, వాగ్గేయ 

కారకులను, సంగీతనాట్య శాస్త్రవేత్త తలను తమతో 

చాటు దకీణదేశానికి పిలుచుకొని పోయినారు, 

తంజావూరును మొదట _ అంధులు, తరువాత 

మహారాష్ట్రులు పరిపాలింవారు. _ తంజావూరు 
అంధిగాయకో ల్లో ప్రముఖుడి కవి గాయకుడు 

లత్నణచే త్ర, పండితుడు, సర్వజ్ఞుడు అయిన రఘునాథ్గ 

రాయలు సంగీతము మోద నంగితసుధ, భరతము మిద 

భరతసుథ, రచించాడు, సంగీతసుధ (గంథఖ్క ర్హ మొదట 
వ్రాసినప్పుడు ౭ అధ్యాయాలటశ్లి మనకు (పస్తుతము, 

ర అధ్యాయాలు మాత్రమే దొరుకుతున్న వి.ఎంతో సంగీత 
శాస్త్రాన్ని బాగా అవగతము చేసుకొన్న వాళ్ళు గాని, 

యింత ఉర్గుంథాన్ని వ్రాయటము ఆసంభవమని శాస్త్ర 

జాల అభిప్రాయము, రఘునాథరాయలు ౫౦ రాగాలను 

౧4 మేళ రలక్సింద విభజించాడు. దకీణ చేశంలో- 

పుట్టిన ఉత్తమ శాస్త త్ర గ్రంథాలలో ఇది .పిధమ 

శేకికి ఇందెనది.. సాగ వీనులు అన్ని రాశాలకూ ,అంస్తా 
న్యాస, గంహాలు తప్పు ఇతర విషయాలు పీవో 

లేదు. ఇతను శృతి, _ స్వర, అల ప్రికలనుక్రూడా చేర్చి 

అతి డట 



శ్రీ అయ్యంకి వేంకటరమణయ్యగారీ సన్మాన సంచీకో 

నాడు. కః మహాగ౫ంథానికి గుతువ్రగారై న గోవింద 
దీక్ష తులవారు వ్యాఖ్యానం వాాశారు, 

రఘునాధ రాజు వీణా వాదనలో దిట్ట. దీకీతులవారు * 

జయంత సేనాదిమ రాగరామా కె 

నంచాది తొళిన్ రచయనస్ నవీనామ్ 

సంగీత విద్యాంస ముఫొదిక స స 
=~ 

విపంచి కావాద వినత ణానామ్” 

అని ఊళ్లేఖించారు. రాయలు వీణలలో నాలుగు రకా 

లను సూచించి వాటి మెట్ల అమరికను కొంత చర్చిం 

వాడు. రఘునాధుడు తన ేకుమిోద ప్రచారంలోకి 

ఘునాధమేళ ఆనే నూతన మేళ ఒకటి కల్పించాడు. 
న ఆస్తానంలో సంగీఠతళానశ్త్రంలో నిధులు _ శ్రీః 

పురుషులు అనేకమంది ఆం ద టె. సంగీతసుధలో 

“వాగ్గేయ కార పీముఖై రనేకై 
ర్విచిళ) గీతాదిక శాపివీశణైః 

తథైవ క్ణాదిమ వాద విద్యా 

విచకుణైః క్వాసి నిషే పేవ్యమాణశి “అని ఉన్నది, 

ఇతనికి అనేక మంది నట్టువరా రకత పరిచయముండి 
తీరాలి. తన కొలువులో వాళ్ళ నాట్యభంగిమల చిత్ర 

విచిత్రితాలు వోనవిలాసాలు చూచినవాడు కావటం 

చేశ నే ఇతని ఉజ్ళృ౦ంగార సావిత్రి”) (తెలుగు ప్రబం 

ధమ్సులో అశ్వపతి తపోభంగం చేయటానికి వచ్చిన 

అప్సరసల నాట్యవిన్యాసాల సవాజం-గా వరి చాడు, 

'వెంకటమఖి రఘునాధరాయుని కొలువుకూటములో 

ఉన్న సంగీత శా స్త్ర కారులో ప్రముఖుడు. చతుర్ణండి ప్రకా 
కిక అనే శాస్త గంథనిర్మాతే. వీణ, (శుతి? స్వరము, 

మేళము, రాగము, అలాపనము, కాయ, గీత పబంధములు 

అనే ౧౦ అధ్యాయములతో నిండిన (గ్రంథము చతు 

రండి (పకాశిక, వీణ మీద వెంకటమఖి (ప్రల్యేకక్ళషి 
చేసినవాడు. రఘునాధుడు సూచించినవీణ మెట్ల పదతిని 

ఆంగీకరించక నమ _స్పరాగాలకు సర్వకాల సర్టేవస్థ 

లలో ఒదిగేటట్లుగా మెట్లు సరస్వతీ వీణశే ఏర్పరబే 

శెంకటమఖి వీణకు (ప్రస్తుత స్వరూపం రావటానికి 
కారణభూతు డైనాడు. (పృపథమములో ౩౨ మళ 

కర్తలను ప్రవేళపెట్టినవాడు ఇత జే. చంకటమఖి జయ 
చేనని సీత గోవింద మారాన్ని అవలంబించి ౨౮ అష్ట 
పనులు త్యాగ “రాఖస్వామి మాద చెప్పాడు, 

అవ్ ర్రీడు 
bd 

కృష్ణరాయల కాలంలో కోద్ది కొద్దిగా (పచారంలో 

ఉన్నట్లు కనబడుతున్న యత్షగాసాలను రఘునాధ 

రాయలు, అతని కుమారుడు విజయరాఘవరాయలు 

విశేషవ్యా పిలోనికి తెచ్చారు, (ప్రజోప పయో గార్థం రఘు 

నాధరాజు నాటకశాలలను తేనడేవిడీలో కట్టించి 
నట్లుగా ఆయన అంకితం ఫుచ్చుకొన్న చేమకూర 
ఇంకన్న విజయనిలానం లోని. 

“మాటల చేర్చులా, సరన' 

మార్గములా, కొలువుండు రీతులా 

పాటలగంధులా కళల 

భాగ్యములా బహుదానలీల లా 

నాటక శాలలా, యొకట 

న న్వల చెన్ని టచూడ నన్నిటన్ 

మేటియు కీ _ర్రిలోలుడు జా 

మూ రఘునాధనృ పాలు డిమ్మహిన్ 

ఆశర్యం వల్ల తెలుస్తున్నది. 

ఘునాథరాజు తండి జీవిత చరిత్రను తీసుకొని అచ్చు 
సు మనే యక్షగానం (వాసి తండి) 
యెదుట ఆడించి నంతోష పెట్టాడు ఆతని కుమా 

రుడు విజయరాభఘున రాయలు, 

రఘు నాధ రాయలు గొప్పు విధ్వాంసులధృషి యక్ష-గాన 

నాట క"ల మీదికి దప్పి వారు వా9సిన గ 9౦థాలకు 

గౌరవము పితిపాదించటానికి తాను అంకితము ఫుచ్చు 

కున్నాడు. ఎలకూచి బాలసరస్వతి వంటి మహోపా 
ఛ్యాయుడు ఒక వంక చండి9 కాపరిణయమువంటి 

పౌంధ కావ్యము, నన్నయభట్టీయ వ్యాఖ్య వా9స్తూ 

“కళ్యాణ ళ్ ముదీ కందర్ప నాటక ము””వా9సీ రాయల 

కంకిత మిచ్చాడు. మరొక విద్వాంసుడు తాళచింతా 

మణి విసి రాయలౌనే కృత్రిభ రను చేశాడు. రాయల 

కుమారుడు విజయరాభువరాయలు కళాపోషణం 

కోసమే కాళ్యాన్ని న్వీకరించిన నాడు. “ సాహీత్యరాయ 
వెండాయడు” (శారదాధ్వజాడు? స్వయంగా ౫౦ యత్న 
గానాలు వానీనవాడు. ఇతడు తండ కలిసి వాస, 

వాయించి ఆడించిన యక్షగాననాట కాలు 300 

సెగా ఉన్నవి, ఈ నాట కాలు ఆడేటప్పుకు కూడా 

రంగులు జేసుకొని _పాతోచిక మైన నంస్రుధారణంతొ 
ప్రజలను రంజింపచేసే వాళ్ళట, శ్రీ సౌక)లను ఈ 

నాట కాలల్లే త్తే ధరించేవాళ్ళు. 



వీజయ రాధువ రాయలు అంకికం పొందీన రాజేఖర 

విలానంలో చెంగల్వ కాళయ, 

“కాపదంబులు నీత రూపవతీ కాంత 

శబ్ద చూడామణి చంప కాఖ్య 

చెలువగు జక్కి_ణి చెలువమూ ర్షివధూటి 
కొదవ కోమలవల్లి గురునితంబ 

నవపదం౦బులు లోక నాయి కా లోలాతీ 

యల బేళి శళి లేఖ కాబనయన 

తురు పదంబులు రత్నగిరి నితంబినియును 

పేరణి విధము భాగీరథియును 

నుదనపద ద్యూతే నవరత్న మాలి కాడి 

బహువి భాల క్యు నాట్య ప్రపం చ మెల్ల 

ఖఘునత విలస్ల్ల తక్కిన కాంత లెల్ల 

నఖినయించిరి తమ సేక్చు అతిళయిల్లి) 

అని విజయ రాఖువుని కాలంలో ప్రఖ్యాతి పొందిన 

కొందరు నట్టు వ రాండ్వను, వారి వారి ప్రత్యేకతలను 
గురించి పేర్కొ_నినాడు. 

విజయరాఫఘ*ని ఈ; స్యపరిపాలనలో నే పదకవితా 
చక్థవర్హి కేత9ీయ్య మధుర భక్షిరస్యపపూతమెన తన 
జావళీలు లోక ౦లో పీచాగంచే కాడు, బాలా కాలం 

సజయ రాఘ శ్రి అసౌనంలో గారవం పొండి తదుపరి 

మభర, నోలా్క్కా_౦డలకు సంచారార్థం పయన మెవోయి 

నాడు, వివిధ పుణ్య మే తాలు దర్శించాడు. “మేరు 

నిఘంటువు లెక్క_(ప కారము శేతరియ్య పదాలు 

రంం౦౦. పుస్తుకము మనకు చాలాకొద్దిగా లభిస్తున్న వి, 

గయ కవితాఫ ఫస ౦చంలో పాత) వై విధ్యా నికి మానస 

వ్యరి కీకరణానికి, ,స్నుటరూప చితుణాసకి కీయ. 

నేనని నిలవగలవానకుగాని నిలు పకగ్గవాడు కాని లేడని 

శప్పవచ్చు ఒకమాట, శ్రీ రాళ్ళపల్లి అనంత కృష్ణ 
శర్స-గారు వారసిన విమర్శ వేత్రయ్యప దాలను ఆవ 

గతంచేసుకోటూనికి మిక్కిలి సహాయ కారి, 

ఆయన +ఇతనిప దాలల్లో మొగబొమ్నలు నేరుగా మన 

కెంటిముంయమ కనబడరు. వారి నాడిర్ధచు సూత 

భారిణులు శ్రీలు. చే నరింగినంతలోే శ్రుస్వ భావము 

నందలి వైవిధ్యమును, అందచంజాలను ఇంత సుకు 

మారంగా, గంభీరంగా తిచ్చి చూచినవాడు లేడు, 
అఆ కాలపు | ఆల వలపు, సూవాము, భక్తి కి త్యాగము, 

తుమ్మ అభ, నిరాశ, అనూయ, ఆ డంబరము, ఉఇతాంకా 

ఆం(ధులు - సంగీత నాట్యములు 

రము, కోపము, దైన్యము, ఆనందము, తృప్తి ప వకాగ్ధ్యము 

పౌ9ఢి _ ఇత్యాదుల నన్నిటిని నిష్కపట సుకుమార 

చిత )మూలంధు (ఈయన పదాలలో) చూడవచ్చును. 

ప్రులలో న్వీయ, పరకీయ, సౌమాన న్య, క న్యాజాతు 

లను నాల్లింటలి నమౌన ప్పరిత్రి గౌరవాలతో ఇందులో 

పొండించాడు. ఆడది యెట్టిజైనను, దాని ఆవస్థ యెట్టి 

ైైనను, అలక్ష్యుముతో గాన్, అగౌరవముతో' గాన్ 
లత డెపునూ చూడలేదు. మొ త్తముమోద ఇతని 

హిత్య మంతయు ఆ కాలపు శ్రీల అధ్యాత్మిక కథ 

యనవచ్చును. అందును దయనీయమెన కరుజకథి? 
అని వ్రాసినారు. ఇంకులో అత్యుక్తి క్త మమేమూ[తమూ 
గోవరించదు. 'కేతరియ మాహనరాగం ౨ జంసె 

తాళంలో వాగీసిన (మగువ ఏకాంత మందిరము జెడ 
లెన్” అనే దివ్యపనితా హెందర్యనిరూపణము మొదలు 
కొని, అహీరి _ చాపుతాళంలో వ్యానీన “పచ్చి 

యొడలి దానరా, పాపడు నెలవాడు వచ్చి కూడుటకు 
వేళ గాదు””అన్న౦0తవరకూఆయనలేఖినీవివోర భూమి య్. 
మధుర విజీయరంగ చొక్క. నాథుడు, ఫుదుకోటరాయ 
రఘునాథ తొల డైమాకా మొదలగురాజులు రఘునాధ 

విజయ రాభువరాయలత్రో వ _ర్హిస్పర్ష వహించి సాయ 

శ కులా సంగీత నాట్యకళ లకు సేవ చకారు. 

మైసూరు, కాళహస్తి పీభువులమిద వాశ్లేయ కారులు 
చెప్పిన కృతులు, జావళీలు అప్పుడప్పుడు అంధ) జీశంలో 
నిపిస్తూజంటున్నవి. 

అలయ నవాబులు (ప్రత్యక్షంగా పోషణచేసీ సనట్లు 

కనబడక పోయినా భక్షరామదాసు తన కీ రనలతో 

కొంత భ శ్రిపిబోధం సీకి పాలనలో చేశాడు. 

క్ర శ, ౧౬౭౬ లో తంజావూరు శివాజీ మహారాజా 

సవతి తమ్ముడు ఏకోజీ వశం చేసుకున్నాడు. అతని 

వంళసులు పూర్వము అం ధనాయకుల అడుగు జాడల్లో 

నడిచి ఎన్నో యక్షగాన ప్రబంధాలు స్వయంగా 

(వాసీ ఆడించారు. వంశంలో సౌజీ [ప్రముఖుడు ఇతని 

వద్దనున్న వా గేయ కారుల్లో శగిరిరాజకవి” ప ప్రముఖుడు, 

శాహెంద ౨ విజయక'_ర్థ గ. ఈతడు త్యాగ రాజస్వామి 

తాత అయిన గిరిరాజకవి అని కొందరు పొరపొటు 
పడుచున్నారు. కాని అది నమంజన 'మెన ఊోవా కాదు, 

శాహాంద్ర నిజయకర్త గోత: సము లోహిత గోత్రము, 
ఇంటి ఫఫప దర్భ వారు, త్యాగ రాజు వంశస్థులు కాకర్ల 
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శీ అయ్యంకి చేంకటరమణయాగారీ సనాన నంచీక్ శ్రి అయ్య గారీ సన్మా 

వారు. ఫెారద్వాజనగోతుఏలు, హెజీ తరువాత రాజ్యా 

నికి వచ్చిన తుళజ స్వయంగా ఎన్నో తెలుగు యక్ష 

గానాలు వాొళాడు, ఈ వంశంలో పృతాపసింహుడు 

కళౌభిమాని. రసికుడు. ముద్దుసళని రాధికాసాం 

త్వనవు ఇతనికే అంకిత మిచ్చినడి, వీరఠభద య్య అనే 

సంగీత విద్యాంసునికి తన ఆస్థానంలో చోటిచ్చి 

గౌరవించాడు, ఈ మహారాజు, పళని విద్యాగురువు 

తిరుమల తా తాచారయ్యలు సంగీత సాహిత్యాలల్లో నిధి, 

పళని “శ్నంగారరసప) ధాన సంగీత సాహిత్య భరతే 

శాస్త్ర విద్యా పొరంగత శ్రికువుల తా తాచార్య”అని 

చెప్పినది, పళని స్వయం-గా గోదాదేవి వాసీన 
తిరుప్పావు అనే 3౦ పొటలను ౧౦ సప్త్పపదులుగా 

తెలుగులోనికి పరివ రన చేసిన వాగ్గేయ కారకురాలు, 
డీ. శ ౧౭౯౩-౧౮౩౨ మధ్య తంజావూరును పరిపాలిం 
చిన శరభోజి -కాలముభ్రా త్యాగయ్య “నాద ధేనువును 

పిండి నవనీతాన్ని )) తెలుగు వారికి కానుక లిచ్చాడు, 

త్యాగయ్యకు సమకాలికుడు శ్యామశాస్తు )లు, కర్ణాట 

సంగీత (ప్రపంచానికి రక్న(త్రయమని “పేరుమోగిన ముగ్గు 
రిలో త్యాగయ్య, శ్యామశాస్త్రి యిద్దరూ ఆంధ్లు లే, 
శ్యామశ్యాస్త్ర కుమారుడు సుబ్బరామ దీక్షీతులు, 

శిష్యులు పట్నం సుబహ్మణ్యము, ముత్తుస్వామి దీక్షీ 

తులు, చిన్న స్వామి దీక్నీతులు మొదలయిన దిగ్గంతుల 

వంటి సంగీతశ్యాస్త్ర సారంగతు లందరూ ములికి నాటి 
ఆంధు9లు, ఈ సందర్భములో ఒక సావేరి రాగాన్ని 

రా గంటలు ఆలాపనచేసిన పల్లవి శేషయ్యరుగారిని 

పీరొ_నక తప్పదు. 

కృష్ణరాయల కాలంలో నావముమూత ఎగా వినడు 
తున్న కొరవంజికి గౌరవ మిచ్చి మహారాష్ట్ర)లు (ప్రచా 
రంలోకి తీసుకొనివచ్చారు, ' 

జనసామాన్యానికి ఆధ్యాత్మిక విద్య యతక్షగా నాల 
ద్యారా చేర్చటూనికి ప్రయత్నించినట్లు ఆనాడు రచిత 
మైన “జీవనాటకముి అనే యక్షగానం సొమ్యమిస్తు 
న్నది. ముక్తి కాంతను జీవుడు 'వివాహ మాడ్రటము 
ఇందలి ఇతివృ_త్సము, 

“త్యాగరాజవినోద చిత పబంధనాటకి మనే యవ 
గానం ఆ రోజుల్లో పుట్టిన ఒక విచిత్ర మైనగంథము. 
ఇందులో ఫొతో9చికమెన ఫాష విపరీక రూసాన్ని 
తాల్చిందిం సంస్కృతము, అరవము, మహారాష్ట్ర్రము, 

శీ౭2ిఫా 

తెలుగు, కన్నడము _ అయిదు ఫాసలలో పాత్రలు 
మాట్లాడేవారు. 

స్వరసాహిత్యమాు, జతులు, వివిధ క్ ర్రనలు, జ్యావళీలు 

లెక్కకు మిక్కి-లిగా అనాడు పుట్రిన వి, వాటిలో గొప్ప 
దనాన్ని. ప్రస్తుతము తంజావూరు సరస్వతీమవాల్ 
కెబరీలో చెద పురుగులు ఆస్వాదిస్తున్నవి. 

ఊదావారణం-గా : 

“ఇటువలె పదరుదు రటవే, కటకట కామిని కానంత 
తెలియక, కలికి పలు తెరపై కాంతుని పలుకెంపు, అల 
రుచు కులుకుచు, గ బ్బీగుబ్బల కొరి న్నెలలను జూచి, 

వెలది నీ జడకొద్ది వేయవమ్నూ!”” ఎంత సుకుమార మైన 
ఊోవాలు! ఎంతనానుడి! “కలికి పలు తెరపై కాంతుని 
పలుకెంపు” ఇత్యాది పద ప్రయోగం ఎంత ఫావమాధు 
ర్యమును కైవసము చేసుకున్న కవికో కాని లొంగదు 
గదా! 

సాహిత్యానికి ఒక ఉచదావారణ : 

“మగు వా,తగవా వగలు వేసేది చురా, మగుచా నాతో 
ఇంత నగవా, నన్నెంచేద్రి, తగవ ఇందుకు సే వగవ, 
ఇంతలొ బిగువు పలుకవేల నీ కలుక, చెరకు విలు 
కొడు కరముల చిలుక, నాకు నులుకి) " 

విజయనగర పతనానంతరము దక్నీణబేశానికి వలన 
పోకుండా ఉన్న శాయకులమ, నటకులను, వాగేయ , 

౧ కారులను, కా స్ర్రగంథక' ర్హ్షలను, వెంకటగిరి, విజయ 
నగరము పిశాఫురము మొదలెన నంసా నాధ్ళ4రులు యా థ న 
పోషించారు. 

కూచిపూడివారు ఆంగ్ర'దేళ మధ్యంలో భరత శాస్తా” 
నికి పెట్టినది ప్పేరె కొన్నిశతాచ్దాలు వెలిగారు, జేనుల 
పల్లె, ధర్మవరంవారు ఒక్కొక్క పుత్యేకతతో యత్న 
గానాలు వా9శారు, - 

కంకంటి. పాపరాజువంటి . విద్వత్క_ వులు కొందరు 
అన్యాళ్కయం లేకుండా నిలచిపోయి కాలపుథావం 
వల్ల “విప్టుమాయా విలాసాదిి యత గానాలు వాళారుః 
పాపరాజుకు నాట్య మంకు ఎంతో ఆభిలావ. ఉతర 
రామాయణంలో జక్క_ ణి, పీరత్రి నాట్యవి శేపూలను 
వర్శించాడు, ఇతర ప్రబంధాలలో ఎక్కు_వవిప్రులం-గా 
గోచరించని వాల్టీస కాన్ని .. -- 



“అన్యోన్యహా స్ప దండావృత్తు లెసగ నొం 

డొరుల సాము ఖ్య బు నొంది యొ.ది 

ఈవలావల వచ్చి యితలేతరము దొల్ల 

నిలచిన నెలవుల నిల్చి నిల్చి 

కంకణ మంజీర కాంచికల్ మోయ న 

వ్యాప సవ్యన్నూ ర్తి చూపిచూపి 

తాళ వాద్యరవాను కూల ౦బుగా మంద 

ద్భత, మృదుగ తులను తిరిగి తిరిగి 

అనుపము రసోదయంబున నభినవౌాత్రి 

చితరిన రనభంగుల చెలగి చెలగి 

ఆ౦ధిజనని 

విడివడీన మన్శథోన్నదద్విరదము అన 

సఖులు హాల్లీనక ము సల్ప సంకసీ ల్లి”) 

అని వివరింభాడు, తరువాతి కాలంలో శ్ర గాంధర్వ 

విద్యలు నానాటికీ సన్నగిల్లుతూ. వచ్చి చివరకు అంత 

ర్వాహిను లెని. ఒక నాడ'యావద్యా రతంలో పిఖ్యాతి 

వహించిన అం (థు ల సంగీతనాట్యక ₹భిని వేళము 

ఈనాడు మందుకు కూడా కనబడకపోవటము చిత్రమే. 

మళ్ళీ ఏనాటికి తలయొ త్తి పా9-చీనాన్న త్యాన్ని పొందు 
తుందో! 

ఆంధ్ర జనని 

శ్రీసాదలి రామస్వామి 

ఫీ, పాదుపాకనుమాయు పతిభగల్లిన, యుగం,ధరు సాటి మంతి యిద్ధరణింగల డె 

మాధవాచార్యుల మాడి. స్వాతంత ధ్యుర్యుండగు మంతీశ్యరుండు క్లండె 

విజయ సంపద చెచ్చి విభునికొసంగు తిమ్మరుసు బోలిన మహామంతి) కలండె 

అక్క-న్న మాదన్న వ్యవహారపటిమకుం, దులందూగు మంతు లీ యిలను గలా 

గీ, యనెడు శంకల కాలయాపన మబేల% భవసుతులయట్టి ధీయుతుల్ పల్వు రుండ 

నుద్ధరింపుము మమ్ము మహోేద్యమముగ, నమలణారిత ! మముంగన్న యాంధజనని, 

cer ఉదయాది) దుర్లంబు లుద్ధతి సాధింప జాలిన యాంధు9ల శార్యపటివ 

కొండప్ డగలింప గురుఫిరంగుల6్డ బల్బు, వ్ళులా నాంధుల వికమంబు 

ముదిగల్లు రాచూరు భూమిశ్వరుల గర్భ, మణగించు నాంధు)ల యధిక బలము 

శివసముద )పుకోటం జెదరగొశ్లైడు నప్పు డాంధులు చూపు సాహస జవమ్ము 

గీ. సమసిపోనీక మాతృ దేశాభిమాన, కార్యదీశ్రూపరత్వ మైక్యమును బెంచి 
యుద్ధరింపుము మమ్ము మహోద్యమమున, నమలచారిత)! మముంగన్న యాంధ్రజనని! 

అవర ౯ 



ళా 

శ్రీ వేదాన్త దేశికకవి 
శ్రీ భాగవతుల కుటుంబరావు 

జననము 

క్ర స్తుశకము 1267 సం[ము అన న్తసూరి తోతరాంబ అను పఫుణ్యదంపతులు కాంచీప్రరమున కాపు 

రము జేయుచుండిరి. తోతరాంబ తిరుపతికి వెళ్ళేను. తిరుపతి చేవాలయమునందు రాశక్షుసని El ర 

ణార్భమై బ్రహ్మా దేవునిచే నుంచబడిన గంటను తొ మింగిన ట్రేమె కలం గనెను. అన న్ననసూరియు 
నడి స్వప్నము గాంచెను. మరునాడే తిరుపతి చేవాలయమున నున్న గంట మాయమైనది. 
అర్చకు లా ఫఘంట నపహరించి రని యపవాద ముద్భవించినది. (శ్రీ వేంక శేశ్ళరుడు చేవస్థానపు 
జియ్యరు?గారికి కలయందు గన్నడి “నేనే యా ఘంట నపహరించితిని, అర్చకులు నిర్షోషులుు వేజ్ొక 
ఘంట నుంచవలదుఅని చెప్పిను. నేటివజకును తిరుపతి జేవాలయమున చేవసన్ని ధిలో సుంట 

యుండదు. తోతరాంబ గర్భవతి యయ్యెను. 1268 సంవత్సరము (ాసెంబరునాలలో సీమె కొక 
కుమారు డుదయించెను, "వేంకటేశ రప్రసాదలబ్ఞోదయు డగుటచే నీతనికి * వేంకటనాథుడని 
నామకరణము(శేసిరి, 2 ఈతనిశే | శ్రీరంగమున వేడా న్తబేశికు డని నామ మొసగంబడినది. అప్పటి 
నుండియు నీతేడు వేదా న చేశికుం డను నామముననే విఖ్యాతిని గడించెను, ఇట్లు తేన జన్మవృశ్తాన 

మును గుణించి ఈ కవియే చెన్పీయున్నా డు. క్ష 

జీవిత సంగిహము 

రామానుజ అప్పుల్లార్ అను నామము గల వితృవ్యునియొద్ద విద్య నభ్యసించి ఈ "వేంకటనాథు డికు 
వది సంవత్సరముల ప్రాయమున కే యన్ని విద్యలయందును వె దువ్యము నలవర్చుకొని విశ్య విఖ్యాత 
పండితుడయ్యెను. తరువాత వైదిక కుటుంబము నందలి కన్యను వివాహమాడి కడలూరుదగ్గరనున్న 
తిరువహీస్ట్రపురమున కొంతకాల ముండెను. _ అప్పటి కీతడు సర్వత న్తి స్వత_న్తి బిరుదము నొంది 
యుండెను. బిరుడార్హ తను పరీశ్షింపనెంచిన స్లపతి యొక డీతని నొక నూతిని నిర్శింపుమనెను, 
వేదా న్లదేశికుడును వల్లై యని యొక నూతిని నిర్మించెను. ఆ నూయి నేటికిని తిరువహీస్ట్రిపురమున 
నున్నదట. _కొంతకాల మైనవిదప సీతేడు (శ్రీరంగమున కేగి యచ్చటనే స్టరనివాస మేర్చరచు 
కొసను మవహూవు దీయు లా నగరమును 1810 సంవత్సరమున కొల్లగొట్టి మనుష్యుల నందజను 

1 “వితాసినీ విబుధ వై రివరూధినీనాం, పద్మాసనేన పరిచారవిధా ప్రయు శక్తా 

ఉక్సేత్యుశే బుధజనె రుపప త్రి భూమ్నా, భుంటా వారేః సమజనిష్ట యదాళ్ళ నేత్రి”) 

9 శ్రీరంగ రాజ దివ్యాజ్ఞా లస వేదాన్తాదార్యపద 8+ 

—( సంకల్ప నూర్యోదయము) 

నిరా 



శీవేదాంత దేశిక కవీ 

చంవీనప్పు డీతడు మైసూరు సంస్తానములోని “సత్యకలము”” అను గాాముమునకు వెళ్ళి 1865 సంవ 

తృరమున మహామ్నుదీయులందణు నోడింపంబడి ద క్రీ ణచేశము మరల హిోందువులచే స్యాధీనముచేసికొన 

బడినప్పుడు, (శ్రీరంగము తురుష్కుల బారినుండి విడివింపబడిన దని విని తిరిగి శ్రీరంగమునకువచ్చి 

మహామ దీయపరి పాలన కాలమున తిరుపతి ముదలగు స్థలములయందున్న వేంకకేశ్యర వి 

హమును తిరిగి (శ్రీరంగమునందు పితిస్టింపండేసెను. ఈతడు తన జీవితమునంగయు (శ్రీఛావ 
మును పాఠములు వెప్త్తటాయందును మతేగింథముల వ్రాయుటయందును గడపి తన 102-వ వట 

1869-న సంవత్సరమున వై కుంఠమున శేగెకు 

(శ్రీ, వేంకటనాథుని జీవిత మాదర్శపా9య మనుటలో నేరికిని విపితిప త్తి లేదు. వి  త్తసంచయమునం 
'దేమాతిమును చి_టేము నుంచక, యుంఛవృ త్తిచే జీవించుచు విద్యానగరమునందలి విద్యారణ్యుని 
యాహ్యనమునుగూడ నంగీకరింపక తృణమపి వయం  సాయంసంఫ్సల్ల మల్లిమత ల్లికాపరిమల 

ముచా నాచా యాభామహే న మహేశ్వరాన్”” అని తిరస్కారభావమును చాపిన యీ ేనికా 
చార్యుడు విరాగి యని చెప్పుటలో నావంతయు సంశయము లేదు. ఇట్లు విరాగి కావుననే యీతని 

శేమియు ధనము మిగులలేదు, తన వేదజికము విషయమై యీతడు చెప్పిన యీ కింది శ్లోకము 

చాల సొంపుగా నున్నది, 

“నా ప్పి వ తాంగర్దితం కించి న్నవుయా కించి దార్జితమ్ 

అస్తి మే హస్తిశైలాగ, వస్తు పై తామహం ధనమ్.” 

కాంచిలోనున్న వరదరాజే యీతని ధన మట. 

వాదిమ ల్తేభవై కవితార్కికసింహబిరుదము నార్జించిన యీతడు వై న్లవులయడ మూర్తీభవించిన 
వినయ మట, ఈతని వినయమును పరీశ్షింపనెంచి యొక వైప్షవు డీతనిని తన గృహమున కాహ్యో 

నించి తలవాకిట నాతని పాదరశక్షుల గట్టియుంచినాడట. స్ట -వీంకటనాథు డా పాదుకలను తన శిర 

సున నిడికొని 

(క్ట ర్మావలంబకాః కిచిత్ 9 శీచిత్ జ్ఞానావలంబ కా 

వయంతు ... హరిదాసానాం, పాదరశ్రూావలంబకాఖో 

అని యనినా డట. 

ఈత డనేక ఉద్గింథములను వై ఫ్లవమత పిచారమునకైై 'వాసినాడు. కొందు రాజులు వైష్టవవుతే 
సిద్ధాన్థములను, తేలికగా నందజకు "తెలియునట్లు వాయ మని పార్టించగా తమిళమునందు 

కూడ కొన్ని గింథములను వాిసియిచ్చినాడు. వీీరంగమున మూడు గంటల కాలములో రంగ 

నాథుని పాదుకలమిద వేయి శ్లోకములను జెప్పి తన యాశుకవితాశ కిని వివరించినాడు. 

గం ౦థములు . 

ఈత డనేక ఉద్గింథములను వొసియున్నాడు. అందు బేర్కొనదగిన గ్రంథములు కొన్నిమాత్య 
మిచ్చట నిహైశింపబడుచున్నవి. 

86 ae 



శ్రీ అయ్యంకి వేంకటరమణయ్యగారి నన్మాన సంచిక 

(1) త్ర త్రగముక్తాక లాపము (2) అధికరణ సారావళి, (8) నేశ్వరమామౌాంస (4) త్ర _త్త్వటీకు 

(5) తాత్పర్య చంది”క, (6) మోమాంసాపాదుక, (7) నిత్లేపరత్సు (6) శతదూవణి (9) న్యాయ 

పరిశుద్ధి, (10) న్యాయసిద్ధాంజనము; (11) సుభావీతనివి (12) రహాస్యత)యసారము, (తమిళము) 

(18) యాదవాభ్యుదయము; (14) వాంససంచేశము, (15) సంకల్పసూర్యోదయము, (16) పాదుకా 
సహస్రము, (17) వరదరాజ పంచాశత్ , (18) దయాశతకముం......*.. 

కవిత్వము 

'వేంకటనాథుని ముతేమున రసభావాలంకారగుణో వేత మగు క్రైత నల్లగల కవికిని స్ఫష్టకును భేద మే 

లేదు. ఈవిషయమై యీలేడు తన యాదవాభ్యదయమునం జెప్పిన శ్లోకము భావగర్భితమై 
యున్నది. 

“స క్రవి; కథ్య లే సిష్టా రమే యతి) భారతీ, రసభావగుణీభ్యాతై రలంకానై ర్లుణోదయైః” 
ఇందు కవిత్వమున కుండవలసిన లక్షణము లన్నియు క్లుప్తముగా సూచింపంబడీనవి. 

యాదవాభ్యుదయము 
ఈతడు వాిసిన కావ్యములలో యాదవాభ్యదయ మొక యు త్రమకావ్య్వము. అదై గలేమత పవ 

రకు డగు నప్పయ్యదీ క్షి తులవా రీ కావ్యమునకు వ్యాఖ్యానము చేయుట చేతనే చేశికునియొక్క- 
గొప్పతనము వ్య క్రమగుచున్నది, 

అప్పయ్య దీశ్షీతులవారు 

“కీండాతూలికయా స్వస్ని౯ కృపారూమీతయా స్యయమ్ 
వకో విశ్వ మిదం చిత్రం వ్భు కీమా నజీజనత్ '” అను న్లో కమును వివరించి, 

“లగ్గం విచిన్హ్వా స్పర్యత) భావా స్ప్సన్సిపదే పదే, కవితార్కిక సింహస్య కావ్యేషు లలి లేప్వపి”' 

యని చెప్పిన ప్రశంసావాక్య మో దేశికాచార్యుని కవితే ధ్యనిపధానమాటను బాగుగా వ్యక్తము 

చేయుచున్నది. పై శ్లోకమునందు పితిపదమును గంభీరార్థగర్భితమై యుండుటయేగాక, వైప్లన 
మతేసిద్ధాన్త మంతయు ఫ్లు ప్తముగాం జెప్పబడియున్న ది. _ 

ఈకవియొక్క యు క్సే)కలు నిరపమములై యీతని యు ల్పేక్షావ్రీయతను ప్రకటించును. ఉతక్పే కా 
ప్రియుండన్న మాత్రమున నితరాలంకారముల నుపయోగించడనికాదు. యాదవాభ్యుదయమున 
ఇవాలవజు కర ల్పే) క్షూలంకారములే మెండుగా నున్నవి. ఉపమాలంకారములు గూడ నున్నను కాళి 

దాసుని యుపమయందలి రామణీయకత యీ యుపమలయం దంతగా కానరాదు. ఈతని భావౌన్న 
త్యమును పికటించుటకై. మచ్చున కొకటి రెండు శ్లోకములు చాలును. 

“ఇకా పురా యేన వనున్లరా స్కా స విశ్వభోేక్తా మమ గర్భభూతేః 
బ్రతి ధు9వం సూచన మాచరస్త్రీ త తాదృశం నాటితకం తతాన, 

ఆవిరి 



ఫ్రే వేదాంత డేశీక కవి 

యశోద, గర్భవతిగా నున్నప్పుడు మన్ను తీనుటచే వసుస రాభో కృయగు విష్ణువు నాగర్భమందున్నా 
డని సూచించినదట. 

ఈ [క్రింది న్లోకములలో సాయంసమయమున సూర్యా సమయము చమత్కారజనకముగా వర్ణింప 
బడినది, 

“స్సురత్త ఖా శేసర మర్క-బింబం, మమజ్ఞ సిన్హా నుకరన్ష తామిమ్ 
సన్గ్యా కుమార్యా గగనాంబురాకే, కడాహృతం శీ ప్త్వమి వారపిందమ్, . 

“నిమజ్ఞతా వారినిభా సవితా, కో నామ జాయేత కరగహీ'తా 

తచేతి సంభావనమైవ నూనం, దూరా దుదశ్నేవీ కరాగ) మువ్చ్చైః. 

అభృంగనాదపితిపన్న మానా, నిమేవభాచో నియతం వనగ్థాః 

దూరం గతే న్యామిని పుష్క-రిణ్య, స్ప తా వృీలాభాయ తపో వితేను, 

ఇట్టి యపూర్వకల్పనాపిదర్శకము లగు శ్లోకము లింక నెన్ని యో కలవు. ఈ |క్రిందిక్లొ కమున సమా 
సోకి సరసముగా నున్నది, 

“పాొాయేణ హంమై రవభూతసంగా చారుస్మితా సంభృతభృంగనాదా 
సర్యోపభో గ్యే సమయే పిస్తుప్తం, కుముద్వతీ కోకనదం జహాస”, 

ఈ కింది శ్లోకమునందలి 'శ్లేవసంకీర్ణరాపకము చక్కగా నున్నది. 
“విశోధితా ద్విమ్హ్టపదాత్. క్షురంత్కీ విప్వజ్ ముఖీ సాగరవృద్ది హేతోః 
తవోూవముయాం సూర్యసుతాం నిగేర్య, జ్యోత్స్నా నదీ శోణముపి వ్యముంచత్ ల 

యాద వాభ్యుదయమునందలి పథమసర్లయందు భక్షి భావము బాగుగా పోవీంపంబడినది. ఇందలి 

శ్లోకములు కొన్ని యుపనిషద్యాక్యగర్భితములు కూడ నై యున్నపి, 

“సంసార మరుకాన్తా శే పరిశా) న స్య ే హినఖ త్వద్భ క్యమృతవాహిన్యా మాదిష్ట మవగావానం. 
య దేశవముక్షరం (బ్రహ్మా సర్యామ్నూయ సమన్వితమ్, "తారకం సర్వజన్తూనాం త్యం తవచ వాచ 

కమ్.” ఈ [క్రింది శ్లోకములో పిప_త్తిభావన బొగుగా వివరింపబడినది. 

“అనన్యర శ్రావితినం, చాతకవిత చారిణః 

భవన మవలంబ సే, నిరాలంబనభావనమ్.'’ 

ఈ కింది శ్లోకమున సృష్థ్రీ విషయమై -దేళికుని యభిపొొయము ఏవరింపబడీనది. 

“ద్రైహ్నోది _స్తంబపర్య న్న విచితాంకురశాలినామ్స్ సలిలం కర శ్ర కన్దానాం క్ర్రడై వ తవ కేవలమ్’ 

ఇట్లు విమర్శించిన కొలదియు నెన్ని యో విశేషము లీ కవివర్యుని చ్యాతలయందు కాననగునుః 
| 3 లి 

సామాన్యముగా సీతడు వై దర్శ్భీపియుడే మొనన్సు గాడీపాంచాలీశై లులను కూడ సీతే డక్క-డక్క-డ 
. త [| నే 

నుపయోగించియున్నాడు. కొన్ని చోట్ల నేకావర్య ద్య్యతురాది కవితలను _బంధకవిత్వమునుగూ 
అనితా కి 

శ్రీ 



శ్రీ అయ్యంకి వేంకటరమణయ్య గారి సన్మాన సంచికో 

పికటించియున్నాడు. తాను గొడవై దర్భీ పొంచాలీరీతులయం దన్నిటియందును నిపుణుడ ననీ 
తానే చెప్పికొనియున్నాడు. “గాడవై దర పా ౦చాలమాలా కారాం సరస్వతీం, యన్వ నిత్యం (పశం 

సన్తి వాచం సౌరభ వేదిన” 

పోలికలు 

ఈతనికి కాళిదాసన్న నెక్కుడు గౌరవము. అనేకస్ట్టుములయం డాతని. ననుకరించి యున్నాడు. 
"కాళిదాసుని మేఘసన్దేశమునకు పితిగా. హంససన్దేశ మను నొక కావ్యమును వొసీయున్నాడు. 

విద్యారణ్యులు, దేశికాచార్యులు 

ఈ సందర్భమున నొక విషయము ముచ్చటింప నగును, ఈతడును, విద్యారణ్యులును సవుకాలి 

కులు, మితుంలు గూడనై యుండిరి. విద్యారణ్యుడు వ్యాసిన శంకరదిగ్యిజయకావ్యము నందును, 

యాద వాభ్యుదయమునందును సదృశ భావహుడర్శకము లగు శ్లోకములు చాలగలవు. ఈ భావములు 

ఏరికే సహాజము గాకుండుట చేతను కాళిదాసు నొద్దనండియు నాన్చుచుండుట చేతను, ఈ సాదృశ్య 

ములో పరస్పర ము _తృమర్హాధమర్థ సంబంధము లేకున్నను, భావసాదృశ్యమును పరికించు న్త్తూ 

క్యముతో మాచిన-నో నెత్స్పుక్యమును కలిగించును, 

“గర్భాలసా భగవతీ గతిమాస్ట్య మాపు చావేడి నాద్భుతమిదం భరతే శివం యా 
యో విష్టపాని బిభ్ళతే హి చతుర్షశావీ, యస్యావీ మూ_ర్హయ ఇమా వసుధా జలాద్యాః” 

ఎశన్0క5కర దిగ్విజయము, 

“మయి స్థితే విశ్వగురా మహీయాన్, మాభూ ద్భువో భార ఇతీవ మత్వా 
సఖీజనానా మవలంబ్య హస్తాన్ , నంచారలీలాం శన శ్చ ్చార .’ 

జనాలు నాద వాభ్యుదయము, 

ఉళ్మై నిసర్లధవలేన మహీయసా స్కా స్యాత్మాన మైక్షత సమూథ ముపాత్తనిదా) 
సంగీయమానమవి గీతవిశారదా దై ర్విద్యాధరపిభ ఎలి ర్విన యోపయ్మాలెః. 

— కంకర దిగిజ యము. 

"శేష. శయానాం గరుడేన యాన్తీం, పద్మే నిషళ్ఞా మధిరత్న వీళమ్ 
అధు 0 3 క హయాననై రాశి శ వన్దికృ శ్యాం, స్వా మాకృతిం స్వప్నద్భశా దదర్శ, 

| --యాద వాభ్యుదయము. 

ఈ కవివష్యునిచే రచింపబడిన: సంకల్పస్తూర్యోదయ మొక య్లు త్రమనాటకము.. అదై. సతమత పతి 
పాదకమగు పిబోధచందో)డయ మను నాటకమునకు ప్రతిగా, త్ర రామానుజమత  పిబోధక 

మగు నీ నాటకము నీ కవి మృదుమధురశై లిలో వసియున్నాడు. నాటకకళయం దీతనికిగల 
యభిమూన మో కింది శ్లోకమునుండి తెలియగలదు. . 

అరి౮ాగ్లో 



కవి త్రి యము 

కన త్ర చా స్త్రం న సొ విద్యా నత చ్చిల్సం న తాః కల్యా 

నాసౌ యోగో న తత్ జానం నాటకే య న్నదృళ్య లె 
ఈ 

శా_స్దరసమును పూర్వక వులు తవు నాటకములయం బేల వర్ణి ౦పలేదనుటకు 'దేశికాచార్యు లీ క్రింది 

శ్లోకములో సమాధా నముచెప్పి మరియుక-చోట శా _స్తరసముయొక్క. పాముఖ్యమును వివరించి 

నారు. మిగిలిన రసము లుజేికము నిచ్చి, చి త్రసంచలనము కలుగజేయును. కాని శా_న్తరసము 
మనఃఖేదమును పోనడవి ప్రశాంతతను ప్రసాదించును. కాన నా రసమే ప్రధానమైన దని యీ కవి 

వర్యుని భావము, 

“అధథనాొ 'తాద్భ శా నృభ్యా నత్వా జగతి దుర భాన్, శంకే శా నృరసోల్లాస- మశక్య మఖి మేని చే” 

“మస్తు పరిశివ్య లే సవిత చి త్తఖేదో రసః”) 

శాన్త రసము రససంఖ్యలో తొమ్మిదివతై నను, మిగిలినవానికన్న చేవిభముగ గూడ తక్కువకాదు. 
(6 ఈ 9 స్క విత్తి” | ] అనవ నుగుణో యస్నిన్నా శ్యు రసో నవమ; స్థిర 

ఈ నాటక ముక్క. సంపూర్ణ విమర్శ కిది తావుగాదు. కాన నింక విరమించుటమెనది. 

ఇట్టి కవివర్యుడు కావ్యములను వాయుటచేత చేగాక, వై హ్థవమతేప్ఫతిపాదకము లగు గ్రంథములను 
గూడ లిఖంచి యా మతమున కెంతయోా యుపకృతిం జేసెను. 

శరం శాన్తిశ్ళాన్తి శాన్తిః 
నం! Men 0) జ న! 

కవిత్రయము 
టట 

శ్రీ పె డిపాటి వేంకట సుబ్బరామ శాస్ర 

లాస్య దుత్తుంగ గాంగని ర్ల రము - వేద, కామధేనునుతార్భ దుమ్ము - ముక్తి - 
కామిసనీసమా'శ్లైవ పికంపితాధ, రామృతము నన్న యార్యమహాస్వి కవిత. 

3 మ % 

చల్లగా సాగు సెలయేటి జాల్లువోలె, శకెటినై. తాగి యొలుకు పూచేనెవోతె -- 

నాతి క్రీగంటి వలపు పానకమువోలె శై తే జిందినవాడు తిక్కన యశస్వి, 

ర్త ఫు స్త 

పృథుల గంభీరసాగరపియుని జేర పరుగు నురుగుల సెలమేటి తెజవ తరలి 

పొరలి పొంగ_త్తి కౌగిట౯ా మురిసినట్లు, రసరహస్సుల నిల్చెై నెజ్జన తపస్వి 

ard 





ఆధునిక భారతీయ వార్తాపుసారోద్యమం 

తయారు జేవేటందుకు వడ్ఫంగులను నియమించాడు, పిజలకొొటుకు ముద*ణ సౌశర్యముల నేర్చాటు 

జేసితి నని పికటించాడు. పండెంండెండ్రక్రిందట పిచారంచేసిన బోల్డ్స్్స్గారి వార్తాహుసారో ద్యమం 
1780 జనవరి 29-న తేదినాడు వెలువడిన హిక్కీ_గారి “బెంగాల్ ఇజెట్తో ఫలోన్ముఖానికి వచ్చింది. 

“బెంగాల్ గెకజెట్” 

మొట్టమొదట ఆ పతిక రాజకీయ, వాణిజ్య పలకగా "వెలువడింది. 18 అంగుళములు పొడవ, 

రి అంగుళముల వెడల్పు కలిగిన శెండుటావులమోద పుటకు మూడు వరుసలచొప్పున అచ్చు 

అయేది. దూరపా౧తాలవారు, స్థానికులుకూడ వార్తలు, వ్యాసాలు పంపేవారు అప్పుడే 
చేరిన నాలుగు నెలలకిిందటి ఇంగ్లాండులోనివా రలు అప్పుడప్పు డా పత్రికలో -వెలునదేవి 

ఆ పతిక కుపయోగించే కాగితం, అచ్చుకూడ అంత బాగుండేవి కావు. అయితే ఆ పతక 

వా ర్తాపిసారోద్యమారంభదినములనాటి దనియు, వార్తాప్రసారో ద్యమపుతో“లిపంట యనియు 

ఇదంతయు 150 సంవత్పరముల క9ందటిసంగతి యనియు మరువరాదు. 

పతి9ిక ప్రచారము 

ఆ పతక ముఖ్యంగా అప్పటి కలకత్తా రాష్ట్రంలోను, పరిసరపాంతాలలోను మాత)మే ప్రచా 

రంలో ఉండేది. సామాన్య వర్తకులకు గొప్పవ్యాపారస్థులక, ఉద్యో7తర యూరోపియనులకు 

కావలసిన అంశములు ఆ పతి)కలో ముఖ్యంగా ఉండేవి. ఆ పతికలోని పశారపికట నలు 

యూరోవీయనులకు కావలసిన వాణిజ్యవిషయములతో ను, గృహసంబంధమైన గొడవలతోను నిండి 

ఉండేవి. భారతీయు లెక్కు_వగా ఆ పిక నుపయోగించి నట్టు తోచదుఆ రోజులలో నెక్కువగా 

నార్సాము నభ్యసించి న వారు లేకపోవడ మొక ముఖ్యమైన కారణం; మరొక సంగతి = పత్రికా 

సంపాదకులు భారతీయులవిషయాలకు పాముఖ్యం చూపకపోవడమే కాకుండా, పిభువులగు 

ఆంగ్లేయుల ప) యోజ నములయెడలనే గాఢమైన అభిమానం చూపడం, వాటిముందు ఛారతీ 

యుల పి'యోజనముల నపిధానంగా గణించడం జరిశేది సంపాదకీయాలు ఆంగవ ర కులకు, 

హేస్టి ంగ్సు మొదలగు ప్రభువులకు కడులాభకారిగా ఉండేవి. అయితే హిక్కీ తన పభువులను 

సంతోష చెప్టేటబందుకే యిట్లు వా్రాసేవా డనేటందుకు వీలు లేదు. పిభుతంపితీకారాని కెంత 

మాతం భయపడేవాడు కాడు. చివరిరోజులలో హిక్కీని శిక్షించడానికి హేస్టింగ్సుప)భువే ఎట్లు 

కారకు డయ్యాడో -కెలుసుకుంప్రే హిక్కీ అభిపోయా లెంత స్వతంత్ర భావపూరితేములో 

(గహింపవచ్చు. 

పతిికలోని సారస్వతపు పుట. 

బెంగాల్ గశెట్టులో సారస్యతానికి కూడ తా వుండేది. విద్యావంతులు, కవులు తమ భావముల 

నా పతికద్యారా "వెల్ల డించుకొ చేవారు. అయితే సారస్వత భాగంలోని రచన లంత గంభీరంగా 

ఉండేవి కావు. శృంగారరసంతో ను హాస్యంతో ను నిండియుండేవి. 

వీధి 



శ్రీ ఆయ్యంకి వేంకట రమణయ్యగారి సన్మాన నంచిక 

బెంగాల్ గజెట్టులో పికటింపబడిన 

ఒక్ ప్ర న లిక 
ల 

“O Lovely Sue, 

How sweet art thou, 

Than Sugar thou art sweeter, 

Though dost as far 

Excel Sugar 

As Sugar does saltpetre.” 

కవినామరహితే మగు ఈణచిన్ని పద్యములోని రసము చదువరులే గహించాలి. సారస్వతకన్యను 
ఆ.నాటి కలకత్తా కంకరరోడ్రమిాద కీడ్చుకొచ్చేటందుకు పియత్నం శేసిన కొందరు కవినామ 
ధేయులు బెంగాల్ గెజెట్టలో తేమ పాండిత్యపిదర్శనాని "కేర్చాటు చేసినస్థలం సరిపోదని 
వాపోయే వారట. 

ఇతర విషయాలు 

ఆరోగ్యాశ)యము "లక్క డెక్కుడ ఉన్నదీ, ప్రేక్షకులకు రోగులకు ఆయా ఆశయములం బెట్టి సదు 

పాయము లున్నదీ హిక్కీ గెజెట్టులో పికటించేవాడు. 'వేసిళో గొప్ప విరామస్థలంగా ఉండే 
“బెర్కూలు లోని సదుపాయములను గూర్చి ఒక పత్యేక విలేఖరి జెంగాల్ ెజెట్టుకు వానే 
వాడు. మచ్చు కీ [కింద పొందుపరుపబడిన పికటనను చదివి తే తెలుస్తుంది. 
“ఆకో గ్యంకోసం, 'జభ్యూలు చేపలకోసం ఈ కింద నుడివిన పిసిద్ధఫ్రురుషులు జెర్యూ-లుకు రా 

నున్నారని తెలియుచున్నది--' హెసీగా9ంటు'గారు. ........ సై జెప్పిన ప్రముఖులు పిశంస 
సీయవముగు బెళ్కూలునందలి పిశ_స్తవాతావరణమున అమూల్యమగు లాభమును పొందిరని 
చెప్పట శెంతయు సంతసించుచున్నాము. ఇచ్చటికి వచ్చుపిముఖు లుండుటకు తగిన భవనములను 
నిర్మించు నిమిత్తము కావలసిన వర్పాటులు జరుగుచున్నవి. ఇక్కడి సముదొపుటొడ్డున బళ్లు పోవు 
టకు ఆగుటకు మంచి వీలుగా నున్నది. సౌరిమిోనులు మొదలగు హానికర మగు జలచరము లీ 
యొడ్డున లేను. వీతలు మాత ముండును. పిపంచములో కల్లా ఈసముద”పుటొడ్డు అందమైనదని 
చెప్పవలసి యుంటుంది.” 

"బెంగాల్ గెజెట్టు వపతియందు చూచినను 'రంఘముి కన్య వేరు కనబడుతుంది. అప్పటి సమాజంలో 
ఆమెకు పెద్ద పె రుండేదట. అతిథుల నాజనించి విందు లివ్యడం, తాను విందులకు పోవడంతోను 
గడిపింది ఆమె జీవిత మంతాను.' ఆంగాయులు, భారతీయపిముఖులుకూడ చాలమంది ఆమె నెటు 
గుదురట. 

“ఇంకెలిజన్సు ఎక్ట్వార్టి నరీ అనే శ్రీర్షి కకిింద గొప్పవారిండ్ల వివాహాలనుగూడ హిక్కీ పికటించే 
వాను. ఈ కింది విషయ మటువంటిచే. | 
బీర 



ఆధునిక భారతీయ వార్తాపిసారోద్యమం 

(మదరాసులో రిఛర్లు న్యూలాండుగారు క ద్బర్హు కన్యను వివాహ మాడారు. అమె ద్యారా 4000 

సిక్కా పగోడాలూ, కద్బర్టుగారి స్నేహమూ, క ద్బృర్జుగారి కిదివరలో ఫెర్లసన్' గారితో నున్న బియ్యపు 

కంటాకర్టా లభించాయి. కద్చర్హుకన్య సర్భవిధముల నైపుణ్యము సంపాదించిన యువతి.’ 

బెంగాల్ గెచెటుసతనమార౦పటి౦ది 
ఛు గ టె 

బెంగాల్ 7జెట్టు కొన్నాళ్ళయేటప్పటికి * నీతిబాహ్యామగు రుచులకు తౌ వొసంగ మొదలిడింది. 
రానురాను నీణినియమముల విడిచి దోవభూయిస్యమై పతనమార్లం పట్టింది. ప్రజా బాహుళ్యం 

తర్కించరాని వాత లా పతి)కలో వెలువడుతు వచ్చాయి. “కాలగతి - ముఖ్యంగా మన క్ర్రీల 

పోకిరీనడత” మొదలుగాగల వార్తలే పత్రికలో ప్రాధాన్యం వహించేవి. 1780 నాటి యూరోవీ 

యను వర్తకుల కవి రుచించెడివేమొ ! లజ్ఞారహితములై, గారవహీనములై , అసవ్యాకరమై ఏఆభధు 
నిక పతి )కానిర్వచనం చేసేటందుకై నా సాహసించుట కరము కానట్టి విషయము లనేశకములు 

ఈ పత్మికలో ప్రకటనకు వచ్చేవి. 

కొం త్తపతిక(దిఇండియా గెజెట్టు 

హిక్కీగారి ౫జెట్టునకు ఒక సంవత్సరం నిండేటప్పటికి “ది ఇండియా గె జెట్టు అను మరొక పతోక 

. వార్తారంగంలోంకి దిగింది. చానితో హిక్కీగారి అసహ్యాకర మగు వాతలు మరింత మకిలితో 

"వెలువడడం పా్రరంభించాయి. పతి కంతా హేయమైన దూషణ వాక్యాలతో నిండిపోయింది. 

'బండియా7 జెట్టు' మేలైన కాగితంమోద చక్కగా ముద్యింపింపబడిన నాలుగు పుటల పత్రిక 

వీటరు రీడు, బి. మెస్సినిక్కు ఈ పతి)కకు సంపాదకులు. పిభుత్వం అ పతిికకు తపాలా రేట్లలో 

సౌకర్య మొసగారు. ఇవన్నీ చూచేటప్పటికి హీిక్కీకి అసూయ, అగ్భహం, అంకురించాయి. హిక్క్ 

ఈ పత్రికను విమర్శిస్తూ ఈ విధంగా నా) శాడు, 

“హేస్టి ౦గ్పు ప్రభువు భార్యను -వేడికొని ఉంచే నేనూ నా-పతికకు తపాలాసౌకర్యములను సంపా 

షంచేపాడిని. ఈమె అటువంటి వేడికోలుకు లొంోమనివీ. యని నాకు తెలియును. కాని గారవపప 

తులు కలీగిన నేను అట్టి సీచపుపనికి ఫూనుకొనుట కిష్టపడలేదు. భర్త కామెపైనున్న అవ్యాజ 

పేమను పురస్కరించుకొని ఆ సుమనోజ్ఞ మాట కత జెదురాడడు గదా యని, ఆ ఉదాత్తురాలీనుండి 

_ బలవంతంగ. వాగ్దానం త్రీసికోవడం నీచం, రాజదో హాం 1” ఇదంతా అప్పు డధికారంలో ఉన్న 

గవర్న రుగారినిగూర్చ ఆయన భార్యను గురించీను ! ఈ వొతల. ఫలితంగా 1780 నవంబరు 

14 వ తేదీని పోర్టు నిలియంనుం.చి ల్రీ)ముఖం నచ్చింది. i 

“జె ఎ. హిక్కీగారిచే ముదొంపబడుచున్న “బెంగాల్ గెజెట్టు అను వారపతిికలో ఈ మధ్య పక 

టింపబడుచున్న అక్ష్మీలములు దూపణలు, వలసరాజ్య శాంతికి భంగకరమగు భావణములు నిషేధ 

సీయము లగుటచే ఇంతటినుండి ఈ ఫతకను జనరలు పోస్టాఫీసుద్యారా పంపుటకు పిలు లేదు.’ 

ఎర్ 

7. 



శ్రీ అయ్యంకి వేంఠటరమణయ్యగారీ సన్నాన సంచీక 

ఈ దెబ్బతో ఇతరపొంతాలనుండి బెంగాల్ గజెట్టుకు చందాదారులు. లేకుండాపోయారు:. పదీ 
వరకే కొనఊపిరితో కొట్టుకుంటూన్న ఈ వార్తాపతిక తలవనితలంపుగా వచ్చిపడిన ఈ చెబ్బకు 
తట్టుకొనడం కష్టమైపోయింది. కాని హిక్కీ అధైర్యపడలేదు. ఈ పిభుత్వచర్వను సామాన్య 
మెనదిగా గణించాడు. ఆగివాపర వశ తంలో వలా వ్రాశాడు, 

“నిరంకుశొధి కారుల పాపకం సంపాదించుకోనందుకు నా వార్తాపతిక నమ్ముకొనుటను నిరోధించి 

నచో హోేమరులాగ పాటలు, పదాలు వాసికొని కలకత్తా ఏథులలో అమ్ముకుంటాను. చేను నష్ట 

పడేదల్లా మూడు విషయాలలో---మర్యాద శ స్వేచ్చ, పోణాలు- మొదటి విషయంకోసం చివరి 

రెండింటిని త్యాగంచేస్తాను; పత్రికను నిలబెడతాను; నిరంకుశాధికారులపట్ల, కుటగాండపట్ల 

కొరడాలా పనిచేయిస్తా, నాహక్కు_ల నన్యాయంగా లాక్కొని, నాస్వేచ్చ నరికట్రి కారాగారమందు 

నన్ను బంధిస్తారా అక్కడినుంచే నాపని సాగిస్తా.” 

తరువాత నతడు “ప్రజాబావుళ్యాని కొక విజ్ఞ ప్పి యని ఈ కింది విధంగా పికటించాడు : 

కనే షి అక్రమమైన నిర్బంధానికి, _నిరంకుశాధికారానికి బానిసలాగ నోళ₹ె త్త కుండ లొంగ 

వలసినదేనా? కాదు. నానిజపరిస్లితులు నా బాధలు నా పతికదారా ౫ 
బీటనులోని సింహోసనవీఠళంవద్దకు వెడతాయి. బటిషు సామాిజ్యంలో ప్రధాననగరమైన 

ఈ కలకత్తాలో నా స్వాతంతా్య్యినికి కలిగిన నిరోధం నా పతికచ్యారా లండనునగ రాధిశునకు 
విన్నవించుకుంటాను. ఆయన నాపట్ల న్యాయ మున్నదని (గ్రహిస్తాడు, నే నే దేశంలో, ఎవరికొలుక ' 
పాటుపడుతున్నానో అవగాహాన చేసికొని నాయెడ సానుభూతి చూపుతాడు, 

హీర స్యాతంతా్యాభిలావ, ఆత్మగారవమును నిలుపుకొనుటయందు పట్టుదల కొనియాడదగిన వేగాని 
ఆయన తేన పత్ఫోకలో సాగించిన పరనింద సహింపరానిదిగా నుండేది. బెంగాల్. గెజెట్టు పరమ 
అసవ్యామైనటువంటిన్నీ, అవమానకరమైనటువంటిన్నీ రూపం దాల్చీంద ని చెప్పవచ్చు + ఎంత ఉన్నత 

పదవిలో నున్నాన రే--నగొప్ప ఉద్యోగస్థుడుగాని, మహోాఐశ్వర్యవంతుడుగాన్సీ సాంఘికంగా పలుకు 
బడిగలవారు గానీ--అపపహోస్యానికి గురి అయ్యేవారు. బంక ప్రభుత్వం సహించ లేకపోయింది. 
1781 నవంబరునెలలో గవర్నరుగారి సలహాోమోద ప్రధా నన్యాయమూూ _ర్తినుండి హిక్కీ గారికి 
అకెన్లు వారంటు వచ్చింది. మరునా డుదయముననే హీక్తీ,_ గారిని సు వీముకోర్టుముందు పెట్టారు; 
శెండు నేరాలు మోపారు జామోను నిరాకరించారు; నిర్బంధంలో పెట్టారు. కాని పతిక 
సాగుతోనే ఉంది. పతికాయజమాని, సంపాదకుడు, ముద్రాపకుడు అగు హిక్కీ_ కారాగారమందు 
కడగండ్లు పడుతూన్నా వ్య క్తులమోది విమర లతో విప్లవాన్ని సాగించడం మానలేదు. పతి)క 
ధోరణి ఎంతేమాతం మారలేదు. 

1782 మౌార్చి నెలలో హిక్కీ ఇలా వ్రాశాడు. “దాదాపు చెండుసంవత్సేరములనుండి నడచుచున్న 
ఈ నిన్హాక్షిణ్య నిరంకుశత్వం హిక్కీని అప్పులపోలు జేసింది వ్యాపారాన్ని ఏక్కువగా పాడుజేసిరది; 
శర 0 



మాతెను(గుతల్లి 

వారనుహేస్టి ంగ్పు ప్రభువు నానతి ననుసరించి గడచిన తొమ్మిది నెలలనుండి జైలులో బంధింపబడి 
కుటుంబమునుండిి స్నేహితుల నుండి ఎడ బాటుచేయబడ్డాను. ఇప్పుడు వారను హేసి ంగ్పు నామోాద 

లు 

(క్రొత్తగా మరి యారు నేరముల మోవియుండుటచే ఇంకను జై లునందే ఉండవలసియుంటుంది. . .. ౫ 
హీక్కీ_ తన పత్ఫికకు వా్రయడాని కి చే కడపటిసారి. తరువాత ముద )ణాత్షరాలు పట్టుకొన్నారు; 
బెంగాల్ గెజెట్టు అకాలమరణానికి గురియైంది. పాప మా దురదృష్టవంతుడు హిక్కీ. జడ్జీల శన్నో. 
వీటీవనులను బంపుకొన్నాడు. కాని ఉపయోగం లేకపోయింది. హిక్తీ_కి అసలు విము కి. కలిగిందో 
లేదో చెప్పేటందుకు ఆధార మేమో లేదు. ఆతడు మచేచేని క త్రవ్యాపారాన్నే సూగించాడో, 
పిభుత్యచర్యలకు విసిగి వేసారి మాతృ దేశానికే వెల్లి పోయాడో ఇెప్ప లేము. వది యెబ్ల్లనను, ఎంతటీ 
తప్పులు చేసినను హిక్కీ ఆధునిక భారతీయ వార్తాపిసారోద్యవుం సాగించడంలో ముందంజ' వేసిన 
వాడనీ, కొమమార్గమున వెలువడిన పిథమపతింక బెంగాల్ 7 జెట్టనీ శాశ్వతంగా ఉండితీరుతుంది. 

మా తెను(గుత ల్లి 
శ్రీ) కస్నూరి సూర్యప్రకాశరావు 

తెలుగు మాగాణిలోం దొలిపంట నన్నయ్య, పండించె గర్యాణవాణిం జల్ 

రసవేత్త యకొగీ రి, రాజిల్రం దిక్క-న్న, నీటుగా చక్కని తోటవేసె 

నన్నయ భఖ ట్లాంశ తన్ను. జెందిన పొంగి, యెజ్జన్న యమృతంబు జుట్టి తేనె 

శ్రీ రామభ క్తి తో (శ్రక్ఫష్ణర కిలో శ సహజపాండిత్యుం డుత్సాహీయయ్యె 

నవరసికనాథు. డయ్యె శ్రీనాథ సుకవి భీము భాస్కర, సూరన, సోమనలును, 
ఆంధరాయలు, పెద్దనాద్యష్ట్ర దిగ్గజములు పాడిరి నూ తెల్లుజనని మురియ. 

విజయ విలాసాన వెళ్లూందు (శ్రీచేమ,కూర కటందు) శృంగార రసము 

నీతమ్ను కష్టాలు చెవిసోశగాంజెప్పు, కంకంటిపాపని కరుణరసము 
వికటకవియశస్సు విరజిమ్ముు లింగని, యాంధిజాతీయో క్రి హాస్యరసము 

పతియింట నొకిక. పతియేని లభ్యవకా, శతకాల నుండెడి శాంతరసము 

దండకంబులలో నున్న తక్కు_రసము, లొక్క-వోంగార్చి బిడ్డల మక్కువగను 

నవరసమ్ములు తగుపాళు లమరబోస్కి కలిపి యమృతంబు దినిపించు. 'దెలుంగకన్లి 

ఆంధిళిల్పం బజం తాదిగహ్వ్యూరముల, "వెలీల్ దిక్కుల(ిమ్ము తెలులసకీ రి 

పాడి రామునిజెచ్చి భదాోది) గోపన్న, కొలిచి జగతిం జూపు 'తెలుయభ క్షి 

గాయకబి)హ్మ త్యాగయ్య మోభగించును, దేశదేశాల మా తెనుంగుసూ కి, 

ఆటవెలందుల నోటం జాటించున్కు వేమన తెలుంగు వివేకశ శ్రి 

కవులు శిల్పులు భక్తులు గాయకులును పరమవేదాంతనిధులును బలసికొలువ 
కలిత శుభవల్లి సద్దుణకల్పవల్లి, . తెలుంగుజగ 'మీలు తల్లి మూ . తెలుంగుకల్లి, 

౨౯౧ 



వేదాంతదర్శన ము 
(శ్రీ కవుతా నరసింహళాశ్రి 

“పాణినే న్లైమినక ఎవ .వ్యాసస్య కవిలస్యచ, కణాద స్యాతుపాదస్య దర్శనాని షడేవ హి.’ 

పాణినిమహర్షి చేత చేయబడిన _వ్యాకరణమును _ శైమినిమహర్షి చే. చేయబడిన పూర్వ 

మోమాంసయును, వ్యాసమహర్షి విరచించిన ఉ త్త మోవమాంసయును, క పిలమహర్షి రచించిన సాంఖ్య 

మును, కోణాద, అక్షపాద మహర్షులు చేసిన న్యాయ, వై శేషిక తేర్కములును గలసి దర్శనము 

లాజు గలవు. అందు వ్యాసకృత మగు వేదా నదర్శనము ఉత్తరమామాంసాశా(స్ర్రు మని గూడ 

వ్యవహరింపంబడుచున్నది: ఆ దర్శనము సూతిగర్భితమై నాలుగధ్యాయములతో నిండి పితిఅధ్యా 
యమును నాలుగుపాదములతో. గూడియున్న ది. అట్ట గంథమునకు నూటతొంబదియొక్క._ యధి 

కరణములతో సూ[తభావ్య దునుపేర న్ శంక రాచార్యభ గవత్చొదులు వ్యాఖ్యను రచించిరి. “దృళిర్ - 

పేత్షతిఅను ధాతువుకంకు 'ల్యుట్? పిత్వయము చేరగా దర్శన మను రూపము నిప్పన్న మగును, 
చూచుట యని దీని. యర్థము, ఈ దర్శనసూతిములకు శి) మధ్యాచార్యులు దై (తేమతమును, 
ఫీ రామానుజాచార్యులు విశిష్టాద్వైతమతమునుగూడ _వివరించియుండిరి. శీ) శంకరభగవత్పాడా 
చార్యులు అశేదముతమును అనగా అ ద్వైతమును, పికృతసూత్రములచే నిరూపించి నిర్ణణబంవ్మా 

ప్రధా నపరములుగా వ్యాఖ్యానము. జేసిరి, మజియు. నాలుగు వేదములకు సంబంధించిన కొన్ని 

యుపనిషత్తులను మజికొన్ని పురాణేతిహాసమధ్య భాగములను గైకొని అదై (తపరముగా భాప్యా 

దుల గావించిరి. 

లోకమున సమ స్తమగు పాణిజాతేము ఇష్టమగు స్వన్లాదిసుఖములన్సు అనిష్టమగు దుఃఖపరిహోర 
మును స్వభావముగనే కోరుచుండును. అట్టి యిస్ట్రప్రా _ప్యనిష్టపరివారము వేదమందుం గాననగును. . 

ఆ వేదము బుగ్యజుస్సామాథర్వ భేదములచే భిన్న మగుటయీ శాక ప్రతి వేదము మంత), 

బ్రాహ్మణ; ఆరణ్యక, ఉపనిషదాది భేదములచేత ననేకవిధములుగా  విభజింపంబడినది. తిరిగి 

పితి వేదమందు గల విషయమును సులభముగా బోధించుటకు కర్మ, ఉపాసన, జ్ఞాన కాండము లను 

మూడు విభాగములు చేయబడెను. అందు కరోోపాసనాకాండములు. జ్ఞానకాండకు సాధనము 
లుగా నుండి తుట్టకుదకు చేయంబడిన యుపనిషద్భాగమే జ్ఞానము! గలుగబేయునధియు మోత్స 

మును (ప్రతిపాదించునదియు నగు [గంథముగ నున్నది. మోత నునగా విడిచి పెట్టుట యని యర్ల ము. 

చేనియొక్క_ యను నాకాంక్షయందు సంసారముయొక విడిచిపెట్టుట యని విచారణవలన 
'నేర్చడును. 

వేదాంతదర్శనమున అత్మపిచారము ముఖ్యము. ఆ యాత్మ భిన్నమ్యా (అనగా ననేకమా), 
అభిన్నమా అను సంశయముచే మతభేదము ననుసరించి విచారమున కవకాశము. గలుగుచున్న ది 

శీగాకి 



వేదాంత దర్శనము 

నిర్ణణబిహ్మాపిధానవాది యగు శీ శంకరులవముతేమున పరమార్థముగా సచ్చిదానంద బహ్మయీ 
అభిన్న మగు తత్త్యముగా నిరూపింపంబ జెను, అట్టి తత్వజ్ఞాన మే మోాశ్నసాధ నమా క 

కర్మాచరణమే సమూాఠసాధనమా? ' లేక కర్శజ్ఞానసముదాయము మోవ్షసాధనవమూ? అను 

సంశయమునకు వేదమందుం చెప్పబడిన “యజేతి అనగా కర్ణుల నాచరించవలె ననియు, “త్యాగే 

నై శ్రే అమృత త్వ వమూనళుః”” కర్షములను వదలుటచే మోక్షము సంభవించుననియు, నిరూవించిన 

వాక్యములే "హేతువు లగుచున్నవి. కాని ఆకాశమందు పశ్షిసంవారమునకు రెండు రెక్కలు నెట్లు 

సాధనములో నశ్షే జ్ఞానకర్ణ సముచ్చయము మోక్షమునకు ముఖ్యము. ఆత్మయే బ్బహ్మ యను 
= గ వేర వ్యవహరింపంబడుచున్నదది. “బృహత్యాత్ బ్రహ్మ” యను వ్యుత్స లి చే నంతటను వ్యాపిం 

చినది; అనగా బిహ్మాండము నకు వెలుపలన్కు లోపలను మహాకాశన్యాయమున పరిపూర్ణ 

మైతన్యపదార్థమునకు బ్రహ్మా యని పేరు. “సత్యం జ్ఞాన మనంతం బ్రహ్మ” అను శుతిచే (బ్రహ్మ 

పదార్లము సత్యజ్ఞానా నంతరూపలక్షుణము గల దని చెప్పబడినది. ఈ వివరణముచే అదె (తబోధ 
Gp 

సులభముగా నేర డును. 

| 

అధికారి 

ఈ వేదాంతదర్శనమును తెలిసికొనుటకు దగినయధికారి యుండవలెను. వానినే ముముక్షు వని 

యందురు. చాడు జానియా |? అజ్ఞానియా | యను సంశయము గలిగి విచారించగా జ్ఞాని యధికారి 

గానేరడు. వాడు కృత కృత్యు డగుటచే సంశయ ముండదు గనుక ఈ దర్శనవిచారమున 

కవకాశ ముండదు. అజ్ఞానికి డేహాదులందు నే నను దృథవిశ్వాస ముండుటచే మోవ్నేచ్య 

యుండదు గాన నధికారి కాడు. ఒకవేళ అజ్ఞానిశే విషయదోవములవేతనుు, జనన 

మరణాదిదుఃఖదర్భ నములచేతను, వై రాగ్య ముదయించి యధికారి కావచ్చు ననిన-దో నట్లును 

గాదు. అజ్ఞానికి స్వల్పవిషయము ననుభవించిన పిమ్మట గొప్పవిషయము _ ననుభవింపవలె నను 

కోరిక యుండును గాని వైరాగ్య మెన్నడు నుదయించదు గనుక అజ్ఞాని యధికారి 'కానేరడు. 

ఈ విధమున నీ దర్శనమున సంపూర్ణ మగు నజ్ఞానియు, సంపూర్థజ్షానియు, నధికారి గాడు. 

మటీ యధికారి మెవ డన్న చో నే నీ సంసారమందు బద్దుడనై అనాది కాలమునుండి కారాగారబద్దుని 

వలె జన ఎజరామరణాదులను, దుఃఖముల ననుభవించుచుంటిని. అశాశ్యతదుఃఖముల దాటుట 

యందు లతుజానమే యుపాయము, ఈ విషయమై వేద మిట్లు చెప్పుచున్నది. “తరతి శోక మాత్మ 

విత్ .”” అనగా ఆత్మే త్త దుఃఖమును దాటుచున్నా డు అని. ఆయాత్శజ్ఞానముచేత చేను దుఃఖము 

నుండి విము కుడ నౌదునుగాక యను మిక్కిలి కోరికతో గూడిన నిశ్చయ మెన్వరికిగలదో వాడు 

వినయాదు లకు కానుకలచే గురువును సమీపించిన ఈ వేదాంతదర్శ నమం దధికారి యగును. పిమ్మట 

గురుననుగ)హముచే జ్ఞానోదయము గల్లి కృతకృత్యు డగును. గురు వనంగా ౮ 

ళు శబ్ద _స్వరధకార స్యాత్ రు శబ _స్తన్ని రోధకః 

అంధశారనిరో ధత్వ్యాత్ గురు రిత్యభిధీయ లే / 

౨౯౩ 



శ్రీ అయ్యంకి వేంకటరమణయ్యగారి సన్మాన సంచిక 

అనగా గు శబ్దమునకు చీకటి యని యర్థము. రు శబ్దమునకు పోగొట్టుట యని యర్థము. చీకటిని 

పోగొట్టువాండు అనగా అజ్ఞానమును బోంగొట్టి జ్ఞానమును గలుగ జేయువాడు గురు వనంబడున్ను 

కనుక అజ్ఞునియై సంసారబంభము నందుండి ఈ బంధము బోగొట్టుకొనం దలచినవాండు వేదాంత 

దర్శనమం దధికారి యగును. 

వేదాంత దర్శనమున ఆత పదార్థము చైతన్య మనియు వ్యవహరింపంబడును. ల చై తన్యము మాయా 

విశిష్ట్రచెతన్యమనియు, శుద్దవెతన్వ మనియు "నెండువిధములు. లోకమున మాయావి యగు పురు 

షుయ తీనమాయచే వస్తూత్స త్తి. జేసి మజల నెట్లు తనయం దుపసంహోారముం జేసికొనునో అశ్టే 

చైతన్యముకూడ వమవూయచే సమ స్త మెన జగత్తును స _త్వేరజ _స్తవుస్సులను తగుణములచే సిరి ంచి 

తనయందే లయము చేసికొనుచుండును. దీనినే జగదుత్స_త్తియందు మాయావిశిష్ట్రచెతన్య మనియు 

లయకాల మందు శుద్ధనాత న్య మనియు వ్యవహరింతురు 

మాయ 

మాయ యనగా ప్రకృతి యని యర్థము. దీనిచేత నే సమ స్తమగు జగత్తు సృజింపబడుచున్న ది. 

అజ్ఞానరూప మగు నీ మాయ స్వయముగశే ఆత్మయం దధ్య స్వమైయున్నది. అనగా కల్సితమై 

యున్నది. ఆమాయ అనాదిగా ఉత్పత్తివిరహిత మగుటచే ేనివలలనను నుత్పన్నము 

గాదు. వల ననగా శుద్దవెతన్యమువలన సీ మాయ యుత్సన్న మనిన మోతదశయందుంగాడ 

మాయ ఫునరుత్సన్న మె మోతుమే నిద్దింపదు. ఇంతేగాక ఆ మాయ ఏకము సాంతము, సద 

సద్భిలక్షణముగూడ నగును, అది యెట్లనంగా మాయకు వేజుగా మతీధొక మాయ లేనందున 

నేక మగును, జ్ఞానముచే మాయ నశించును గనుక సాంత మగును అశ్తే భూతభవివ్య 

ద్య రృమానకాలములందు మణీయొక పదార్గముచే బాధింపంబడనివస్తువు “సత్ ” అనబడును, 

అట్టిది సత్య, జ్ఞాన, అనంతరూపమగు ఆత పదార్థము. చేని జ్ఞానము తి)కాలములందుం గాదో అట్టి 

శశశృంగ వంధ్యాపు తాదులను “అసత్ * అందురు. (బవాజ్ఞానముక ౦కు పూర్వము జగత్తుతో 6 

గూడిన మాయ తెలియబడుమెన్నదిగాన “అసత్” కాదు. అది యేలా గనగా జా గ్రదవస్థయందు 
“అహ మజ్జః' అనలా నే నజ్ఞాని నను ప్రతీతిచేత మాయ ప్రత్యక్ష మగుచున్నది. అశ్లు స్వప్నమందు. 
స్వాష్ని కపదార్థముల జ్ఞానమునకు ముఖ్యకారణము మాయయు యగుచున్నది. అటులనే సుషుప్య 
వస్టయందును సుషు_ప్యనంతరజాగ్భతినేత “సుఖ మవా మస్యాప్పమ్ నకించి ద వేదిషమ్” 'అనయగా నేను 
బాగుగా నిదించితిని. ఏమియు నెజుగ నను స్మృతి గలుగుచున్నదిం అందుచే సుషు షియందలి 
మాయ స్పృతిచే దెలియంబఢుచున్నది గాన సీ యవస్థాత్సయమందును మాయయుండుటవలన 

“అసత్” అనుటకు పీలు లేదు. ఈ మాయ కల్పిత మగుటఛే “సత్ 'ను గాదు గనుక సదసద్విలత్షణ 

మనుటలో సంశయము లేదు. ఈమాయ శుద్ధచైత న్యము నాక్ర్రయించుకొని దానినే, యావరింఛి 

యున్న ది. . 

౨౯ 



వేదాంత దర్శనము 

ఈః శ రుడు 

శుద్ధస త్వగుణ ప్రథాన మగు వైతన్యము మాయ, మాయయందు ప్రతిఫలించిన మై తన్యములలసి 
ఈణ్వరశబ్దముచేం జెప్పంబడును. అట్ట యీశ్వరుండు సర్వజ్ఞుండు, సర్వశే కి మంతుండునై. యున్నాడు. 

ఆ యీశ్యేరునివలననే సమస్త భూతేములకు నుత్స త్తి, స్థితి లయములు సంభవించుచున్నవి. ఇందు 

లకు (శ్రుతియు నిట్లు వక్కాణించుచున్నది. “మతో వా ఇమాని భూతాని జాయ స్ప యేన జాతాని 

జీవ న్ని య త్రయ. న్హ్యభిసంవిశ న్ది.”” అనగా ఈ సమ _స్తభూతములు నెవరివలన నుద్భనించుచున్నవో 
యెవనిచేత పుట్టింపంబడి జీవించుచున్న వో, యెవనియందు లయము: బొందుచున్న వో యనియర్గము. 

ఈ (శ్రుతియందు “యతే? అనుశబ్దము సర్వజగత్తునకు. గారణ మగుటను సూచించుచున్నది. లోకార 

ణము నీ వేదా స్తదర్శనమున వివరోపాదానకారణ మని వ్యవహరింతురు. ఈ వివర్శొపాదాన 

కారణ మెట్లు సంభవించు ననగా రూపాంతరము నొందుట వివర్హము. ఏ వస్తువు లేక వస్తూత్స త్తి 

గలుగదో అవస్తు వుపాదానము. మృత్తు లేక ఘటము సంభవించనిరీతిగ పరమాత్న లేక జగత్తు 

సంభవింపదు. ఇందుకు వేదమందును పిమాణముగలదు. “తత్సృష్త్యా; త దేవానుపొవిశత్ ? అనగా 

జగత్తును సృష్టించి తొ నందు. బి) వేళించెను. ఇట్లు చెప్పుటచే జగత్తునకు పరమాత్మ వివరోపాదాన 

కారణ మనుట సిద్దము. పరమాత్మయే సత (గుణముతోం జేరి సగుణమున నీశ్వరశబ్దముచే. జెప్పం 

బడును. ఈశ(రునే అచేకు లనేకవిధములుగా వ్యవహరింతురు. వైస్త్వవులు వివ్షువనియు, శైవులు శినుం 

డనియు, శా క్రేయులు శ కి, యనియు గాణాపత్యులు గణపతి యనియు, తేమతీమ మతముల ననుసరించి 

తమయిష్ట్టదె వముగా వ్యవహరింతురు. ఎవరై నను సర్వజ్ఞ డనియుసర్వశ క్రీమంతు( డనియుఅవాజ్నానస 

గోచరుండనియు, నికే యనేకము లగు లోకాతీతములగు సుగుణములకు స్థాన మని యేకగీ)వముగా 

నంగీకరింతురు. లోకమున గల అనేకు లగు శిల్పనిపుణుల నొకచోం జేర్చి యొక్క యంకురమును 

తయారుచేయు డనిన వారివలన నా*పని నెజువేరదు. అట్లు నెర వేర్చినను దానియందు జీవకళ యుట్టి 

పడ దనుట నిస్స్పంశయము. కనుక జగత్స లిహి యీాశ్యరుని వలన నని యంగీకరింపక తప్పదు. ఆయీశ్వ 

రునకు జీవకోటియందు చ్వేషరాగాదిక ము లేక వారికర్ములకుం దగిన ఫలభోగముల నిచ్చుచుండును, 

జీవు(6డు 

వోలినస _త్వేగుణప్రధాన ముగు కల్పితచై. తన్యము, అజ్ఞానము, అజ్ఞానమునకు నధిష్టాన మగు కూట 

గుడు గలసి జీను డన బడును. పృథివ్య చే జో వాయ్యా కాశముల కలయికచే చేహాకార  మేర్చడు 

చున్నది. ఆాంబూలమందు. గొన్నిటి కలయికచే మదళశ క్రి పుట్టినట్లు భూతముల కలయికచే 

జేహాకాగమందు చై తన్య మేర్చడుచున్నది. ఈ వై తన్నమునే జీను డందురు. ఈ పంచభూతమయ 

మగు జీపహాము నళించినచెనుక ఘటనాశముబే నందలి యాకాశము వుహాకాశమున లీన ముగురీతిని 

జీవాత్మ పరమాత్మయందు. గలియుచున్నది 

క్రందుచేత చేవామే ఆత ] యనువాదము నిరసింపబడినది. నాదేహ మను బుద్ధి చేహమం దహంకార 

ముచే చేర్పడుచున్నటది. ఈ జీవులు పుణ్యపాపకర్మల నాచరింతురు. పరమకృపాళు వగు పరమాళ్ము 

చ 



& ఆయ్యంకి వేంకటరమణయ్యగారి సన్మాన సంచీక 

ఆ యా కర్శల ననుసరించినజన్ముల నిచ్చుచున్నా(డు. ఈ విషయమై వేదము “య ఇహ రమణీయ 

చరణా రమణీయాం యోని మాపద్యం తే శ్రాహణ యోనింవా, వమ్యత్రియయోనింవా వై శ్యయోనింవా 

య ఇహ కపూయచరణాః కపూయాం యోని మాపద్యం లే శ్యయోనింవా సూకరయోనిం వా 

చండాలయోనింవా” అనగా యోాగ్యక ర్మాచరణము గలవారు యోగ్యమగు (బాహా ౯3 క్షత్రియ 

వై: శ్య జన్ఫల 'నెత్తుదురు. నింద్యాచరణము గలవారు నింద్యములగు కుక్కు పంది, చండాలాది జన ల 

నెత్తుదురు. అని చెప్పుచున్నది, కనుక జీవుడు శుభాశుభకర్మలకు క_ర్శయు, ఆ కర్మఫలములగు 

సుఖదుఃఖములకు భో క్షయు నని చెప్పవచ్చును. జీవసంబంధవుగు శుభాశుభకర్కభోగమున శే 

జగత్తు సృష్టింపబడుచున్నదది. 

ఈణ్వ చేచ్చవలన మాయ తమోగుణపిధాన మగుచున్నది. ఆ మాయవలన ఆకాశము, వాయువు 

"తేజస్సు, జలము, భూమియను పంచభూతములు రచింపబడుచున్నపి. ఈ పంచభూతములందును క్రమ 

ముగా శబ్దము, స్పర్శము, రూపము రసము గంధము, అను నయిదు గుణములు గలవు, పంచ 

భూతముల స _త్వగుణాశములు చేరి అంతఃకరణముగా మారుచున్న వి. అంత్కకరణపరిణామమే 

వృత్తి యనంబడును, ఆ వర్తి నాలుగు విధములుగా మారును. (1) సదారముల స్వరూపమును 

నిర్ణయించు వృత్తిని బుద్ధి యందురు. (9) సంకల్పవికల్పాత్నక మగు వృ త్తీని మనస్పందురు. 

(8) చింతించు వృత్తిని చిత్త మందురు. (4) అహమ్ అను అభిమానవృ త్తిని అహంకార మందురు. 

పంచభూతముల రజోగుణాంశములవలన పాణోత్స త్తి యగుచున్నది. ఆ ప్రాణము స్థాన భేదముచే 

అయిదు విధములుగా మారుచున్న ది. (1) వృదయము స్థానముగా గలదానికి పాణ మనియు, 

(9) గుడము సొనముగా గలదానికి అపాన మనియు, (కీ) నాభి సానముగా గలదానికి సమాన 

మనియు, (4) కంఠము సానముగా గలదానికి ఉదాన మనియు, (5) సర్వశరీరవా పకవుగు దానికి 

వ్యాన మనియు వేర్ల తో లోకమున వ్యవహారము, మటియు ఒక్కొక్క భూతీముయొక్క- వేజు 

వేబు స త్త గుణాంకముల వలన పంచజ్ఞూనేంది యములును రజోగుణాంశమువలన పంచక క్నేంద్రియ 

ములు రచింపంబడినవి. అవియే త్వక్పత్తుశో, ఎత )జిహ్యాఘా ణేన్ష్రియములును, వాక్సాణిపాద 

పాయూపస్లములును చేరి పది యగుచున్నవి. పంచవముహాభూతములును, పీనివలన గలిగిన అంతఃకర 

ణము పంచపోణములు, పంచజ్ఞానేందియములు, పంచక గృంద్రియములు, ఈ యిరువదియొక 

త్ర _శ్యములుః జేరి సూత్ముసృష్టి యనంబడును. సూత్మసృష్ట్య నంతరము ఈశ్వ రేచ వలన స్టూలసృష్టి 

కొజకు భూతముల పంచీకరణము (అనలా నొండొంటితో కలయిక) బేయంబడినది. పంచీకృత. 

భూతములవలన ఇంద్రియవిషయ మగు స్థూలబ్బహ్మాండము పుట్టినది. ఆ బహ్మాండములోపల 

భూరాదిలోకములు పదునాలు గేర్చడినవి. ఈశ్వరుం. డను సముదమందు శివవిష్ట్యాది దేవతలును, 
ఇతరజీవులును, తరంగస్థాసీయులు. తరంగము లెట్లు సముదముకంకు వేరు గావో, అచ్చే చేవతేలును 

జీవులును ఈశ్వరునిక౮కు వేజు కారు, ఈ విషయమును తెలిసికొనుటశై న కోరికయే జిజ్ఞాస యన c 
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పంచభూతస త్వగుణాంశరూప మగు అంతేకరణమునకు మూయ దోషములు కలవు. అందు 

మొదటిది మలదోవము, శెండవది విశ్లేపదోవము మూండవది ఆవరణదోపము అని చెప్పు 

దురు. బ్రం లేగాక జనా ్రంతరపాపమే మలదోవ మనియు, అది నిబ్మూ-మకర్శమువల న నరించు 

ననియు మూనససంచలనమే విశ్లేప మనియు నది యుపాసనాదులవలన నళించుననియృు స్వరూప 

మును కప్పీవేయుటయీ ఆవరణదోవ మనియ్యు నది జ్ఞానమువలన నళించుననియు నిర్ణయము. 

ఏ పురుషుడు పూర్వజన్న శ్రములందు నీష్కా-మకర్షమువల నను, ఉపాసనలవలనను మలవిశ్లే పదోవ 

ములను బోగొట్టుళొనునో యట్టివానికి జిజ్ఞాసాపూర్వక వేదాంతేదర్శనవిచారమువల న జాన 

ముద్భవించును.. జిజ్ఞాస యనగా చెలిసి కొనుట్యకై న కోరిక. ఆ జిజ్ఞాస గలవారు ముముక్షువు లనం 

బడుదురు అనగా మోత్షవుం దిచ్చగల వారని యర్థము, అజిజ్ఞాసారూప మగు మోశ్షేచ్చ (వతి మను 

జునకు దా నంతట నదియే సులభముగ గలుగదు. మ చెట్లు కలుగుననిన సాధనచతుష్టయసంప త్తి 

వలన పురువున కది సులభము. సాధనచతుస్ట్రయ మనగా (1) నిత్యానిత్యవ స్తువివేకము, (2) ఇహ+ 

ముతొిర్ల భోగవిరాగము శమాదిసాధనసంప త్రి, (4) ముముక్షుతము. అందు మొడటి దగు 

నిత్యానిత్యవస్తువి వేక మనంగా నిత్యవస్తువు బ్రహ మనియు అనిత్యవస్తువులు స్యరాదులనియు 

"తెలిసికొనుట. ఇందుకు వేదవుందు(గూడ “శ్రత్పత్య మతోకన్య దార్హమ్''అని కలదు; అనగా ఆ 

బిహ్మవస్తువు సత్వమనియు, ఇతర మనిత్య మనియు చెప్పుచున్నది. చెండవదియగు ఇహాము(తార్థ 

భోగవిరాగ మనలా ఇహోర్థ ఫలము లగు దారాపత్యపళుధనాద్యుపభోగమును అము (కౌార్భక ఫలము 

లగు స్వర్షముందలి రం భాసంభో గాది భోగములను విడిచిపెట్టుట, మూండవది యగు శమాదిసాధన 

సంప త్తి యనలా, అంతరిందిియనిగహరూాప మగు శమము, బహిరిందోయనిగ)హారూాప మగు 

దమము. చి త్రవిశ్లేపరాహిత్య మను ఉపరలియు, లేక సన్న్యాసము, శ్రీత్రోస్తసుఖదుఃఖాదు లను 

ద్యంద్య్వ్యముల సహన మను తితిక్షుయు "దైవము గలం డను ఆ్షిక్యబుద్ధిరూప మగు శుద్దయ్సు 

-కేలిసికొనం దగిన వస్తువునందు చిత్త ముంచుట యను సమాధానము - ఈ ఆరింటిసంపద యే "యని 

చెప్పుదురు. నాల్లవది యగు ముముక్షుత్వే మనంగా మోవ్నేచ్చ యని వివరింపంబడినది. వేదమందుూూ 

“శాంత్రో దాంత ఉపరత స్పితిక్షు స్పమౌాహిత శృంద్దావత్తోభూ త్వాఒత్య న్యేనా త్యానం పశ్యేత్ ” 

అనయా శమాదిసంపత్తు కలవాడై ఆత్మయందే, అనయా తన స్వరూపమందు అత్మను 

చూడవలసినదని చెప్పబడినది. బిహాజ్ఞానముకొొజికు వేదాంతవిచారముం చేయవలె ననుటలో 

“ఆశత్రావాశే ద్భస్టవ్య నో సంతవ్యో ము నవోో 
నిదిధ్యాసిత వ్య 

అనలా అత) చూడవలయును, వినవలయును మననము చేయవలయును, నిశ్చయజ్ఞానము నంద 

వలయును అని శుుతిపమాణము, పిస్తుతమగు వే దాంతదర్శనవిచార మునకు బహ్మక్ఞానము 

ఫల మనియు ఆ బివ్నాజ్ఞానమునకు బ్రివ్యాపా ప్రిరాప మగు మోక్షుమను పరమపురుషూార్గము 
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శ్రీ అయ్యంకి వేంకటరమణయ్యగారి నన్మాన నంచిక 

ఫల మనియు నిర్ణయము. ఇందు “(బహ్మవి చాప్నోతి పరమ్” అనగా బివావేత్త పరమపురుపా 
రము. బొందునని (శుతిపుమాణము. (బహ పో వీ యనగా (బహ్మసాయుజ్వము: బొంది (బహ్మా 

భిన్న మగు (బహ్మభావమును ఫెందుట. ఈనిషయమున “బుహ్మనవి ద్ర హె వ భవతి” - (బహావే శ్ర 
4 షర కక్ బ్య “క న సంర అర Ser జ గా కొ (బ్రహ్మయ యగును; “అయ మార్తా (బహ్మ ఈ జీవాత్నె (బహ్మస్వరూపము; ఏకో చేవ స్స్పర్వభూ తేషు 

గూఢః”---పికాశస్వరూపుం డగు నొకండే సమ_స్తభూతములందు గుష్త్వముగ నుండె ననియు అనే 
కము లగు (శ్రుతులు కలవు, ఆ (బ్రహ్మజ్ఞానేచ్చయే జిజ్ఞాస యనంబడును. జిజ్ఞాసతో (గూడిన విచార మే 

వేదాంతదర శనమున విషయము. ఆ నిగార మో (కంద స్థాలిపులాకన్యాయమునం జూపంబడును, 

వేదాంతదర్శన విచారము 

ఛాన్షోగ్యళుుతియందు తత్త (మసి యను వాక్యము గలదు. ఆ వాక్యము శ్వేత కేతువునకు ఉద్దాలక 

మహార్షి చే నుప దేశింపంబడిన అద్బితీయ(బహ్మావబోధకవాక్యమై యున్నది. ఆ వాక్యమునకుం 
బూర్యము “స చేవ సోమ్యేద మగ) ఆకీత్, పక మేవాద్వితీయమ్” అను వాక్య ముప దేశింపబడినది; 

అనలా సజాతీయవిజాతీయస్వగత భేదము లేని నామరూపరహితమగు వసత్ అను వస్తువు గలదో అది 
సృస్ట్కి పూర్వము గల దని యర్థము. ఈ (శుతియందు, “ఏక మేవాది తీయమ్”అనుటచే మైయర్డ మందు 

చూపిన సజాతీయాదిభేదరహిత మను నర్గము చేకూరును. సజాతీయఖేద మనంగా ఒక వృక్షమునకు 

మజియొక వృక్షమునకు నగు భేనము. విజాతీయభేద మనలా వృక్షుమునకు శిలాదులకు గలభేవము, 

స్యగత భేద మనగా వృక్షమునకు పత్ఫ్సపువ్బ ఫలాదులకు గల భేదము. ఈ (త్రివిధమగు భేదము 

లేనిది “సత్ * అనలా (బహ్మపదార్థము అగును. ఎట్టనశా ఆ (బహపదార్జము ఎల్హ పుడు 

వికారము శకేనిడియు నొశే రూపము గలదియు నగుట వలన స్వగత భేదము లేదు. ఆత యందు 

ద్రై(తే మంతయు కల్పితము గనుక విజాతీయభేదము లేదు. [_బవా గస దార్భమునకు సజాతీయ మగు 

మజీయొక (బహ్మపదార్థము లేదు గనుక సజాతీయభేదమును లేదు. ఆ భేదళూన్యమగు (బహ్మ 
పదార్థమే “సత్ ”' అను పదముచే వ్యవహరింపబడుచున్న ది. (ప్రకృతీము “త్త (మసి'యను వాక్య 
మందలి “తత్ ’'అను పదముచే పూర్వ ముప బేళించి నవాక్యమందలి “సత్ "పదార్థ మూహింపంబడు 

చున్నది. “త్వమ్” అను పదముచే శ్రవణ, మనను నిదిధ్యాసమ్లు లను వ్యాసారముల నుపయోగించి 

యాత జ్ఞా నెచ్చగల జిజ్ఞాసువు చెప్పబడును. (శ్రవణ మనలా వినుట, మనన మనంగా యు కులే మనసు 

నందు చింతించుట, నిదిధ్యాస మనంగా విజాతీయజ్ఞానముతో '( వేరని సజాతీయజ్ఞానపరంపర యని 

యర్థము. అనలా బ్రహ్మ భేదజ్ఞానము వదలి సర్వము బిహ్మయే యను నిశ్చయజ్ఞానము గలిగి 

యుండుట యని భావము. ఈ యకర్థములుగల “త త్వమ్ పదములకు “అసి” అను పదసామానాధి 

కగణ్యముచేత ఐక్యము చెప్పబడుచున్నది. అనయా “తత్ , తమ్” పదములకు వాచ్యార్థమును 

వడలి “అసి? యను పదసంబంధమున లక్షుణావృ త్తిచేత లశ్యూర్యముం  జెప్పవలయునని భావము. 

లవ్ష్యూక్ట్స మనంగా ఆయా సంబంభముచేత నూహింపయిడు నర్థము. ఆ యర్థము పికృతమున 

“త్ర త్త సమసి” యను వాక్యొప దేశమునకు పూర్వ ముపచేళింపంబడిన “సదేవ సోమ్యేద మ్మ ఆసీత్ 2? 

శీ గరా 



వేదాంత దర్శనము 

అను వాక్యమందలి సత్సదార్థ మే “తత్, తమ్” పదములచే. బోధింపంబడి' బ్రహ్మో తేం్రళ్వే 

జ్ఞానము శ్వేత శేతువునకు ఉద్దాలకమహార్షి చేత నుపచేశింపంబడుచున్న ది. 

మతీయు న్ వేదాంతదర్శనమున స్ట్ శంకరాచార్య భగవత్పాదులచే అధ్యానవాద చంగీకరింప 

బడినది, అధ్యాస మనంగా ఒక ఆధారమందున్న ఉనికికంకు వేజగు జ్ఞానము, దానిని లోకనుందు 

భాంతి యని వ్యవహరింతురు. ఆయా ఇందయదోషమునలన శు క్రియందు రజత భాాంతియ్లు, 

దూరదోషమున మరుసలమున జలభాంతియు, అంధకారాదిదోషములవలన రజ్ఞ్యాదులందు సర్పావె 

భా9ింతియు లోకమున పిసిద్దము. ఇదియే భ్రాంతి యనియు అధ్యాస మనియు వ్యవహరింపంబడునని 

చెప్పియుంటిమి. వేదాంతదర్శ నమున పీ యధా న్యాస నాదమునక మిక్టి_లి చ్రైభాన్యము గలదు. ఎట్టనగా 

కచ _త్వమసి' ౫ అను వాక్యమందు సర్వజ్ఞ త్యాదిధర్శములత్ోో ౧ గూడిన “తత్ ” అను పదమునకు 

అల్పజ్జ క క్యాదిధర్మములతోో ౬ గూడిన “తమ్” “పదమునకు తమ్మఃపకాశములవలె ఏకత్వము 

నుటిల్లిదు గనుక ఆ వకత్యము సంభవంచుట కై అధ్యాసవాదము సీ విషయమున నంగీకరించిరి. 

ఎట్లనగా “తమి పదార్థమందు యథార్థముగ గ లేని అల్బజ్ఞ క త్వ్వదిధర్మములు భాంంతికల్పీతములు 

గనుక వేదాంతదర్శ నవిచారమువలన జ్ఞా జానోదయము యట్టి భాంతి నళించి “అహం బోహ్మాస్మి' 
నేసే బ్రహ్మను? అను సర్వజ్ఞ త్య సర్వశ కిన మ త్ర్వాదిధర్మములతోం గూడిన బ్రహ్మా లీ శ్రకళ్వే 

జ్డునము సిద్ధించును. భాంత్ ౫లుగుటకు విషయము మిథ్య్యావ స్తువు, అనంగా లేనివస్తువని యర్థము. 

ఆ లేనివస్తువు, భా”ంతి యీ రెండును జేరి అధ్యాస  మనంబడును. అల్పజ్ఞ త్యాదిధ ర్యములు సర్వ 
జ్ఞ త్వాదిధర్నవ్ళిన్టుం డగు ఆత్నయం దధ్యస్త స్సృములని చెప్పియుంటిమి గనుక వాస్తవములు కావు, 

ఇట్లు అధ్యాసవాదము నంగీకరించుటచేత అత్చస్వమాపముకంకె "వేరు పదార్థము వా_స్తవమున 

లేదని తేలును గనుక “తత్ర త్వమసి” _ వాక్యముచేత అత్కైకత్వజ్ఞాన ముప చేశింపంబడినదని 
నిర్ణ యము. 

అక్ష “పిజ్ఞానమ్ బహి” అను మహావాక్యమందును పృక్ఞానశబ్దము నకు అక్థవిచారణ 

చేసిన సీకింది విధమున నిర్ణయము గలుగును. మనుజుండు లోకమునంగల వసు స్తుసముదోయమును 

తన చక్షురింది)యచ్యారమున బయలుదేరిన అంతఃకరణవృ తి తోం గూడిన ఇ జ్ఞానముచేం జూచు 
చున్నా (డు. అక్ష న్లో త్రం, ఘణ, వాక్, రసనేంద్రయముల ద్యారమున బయలుబేరిన ఆయా 

వృత్తి జానములచేం గమముగ శేజ్జ శ్రుసమూాహామును వినుట గంధము నాఘాణించుట, శబ్లముల 

వ్యవహరించుట, రుచుల నెలుంగుట్ _ సంభవించుచున్న ది. అశు ఇత రేందియములందును సాయా 

వత్తి త్తిభేదములచేం గలిగిన యే చె చైతన్యము గలదో యదయీ పిజ్ఞానక్పుమున కరము. "ఆ ప్రజ్ఞానమే 

బ్రహ్మ యని గోపిజ్ఞానమ్ బంహ్మా”యను కుతిచే పృజ్ఞానబ,) హైకత్వము బోధింపయుడినది. 

అస్లు. “అహం - బ్రహ్మాస్మి”. అను మహావాక్యమువలన మాయాకల్సిత ౩ ముగు జగత్తున నందు 

శమాదిసాధ నసంపన్ను ( డగు పురుషుడు తన చెహమందు బుద్ధొచే కల్పిత మగు సూత్మశరీర 
మునకు సాశ్షీగా పికాశించునట్టియు, శ్రవణ, మనన, నిదిధ్యాసములే నిర్ణయింపంబడినట్టియు 

3FF. 



శ్రీ అయ్యంకీ వేంకటరమణయ్యగారి సన్మాన సంచీక 

పదార్థమే “అవామ్'' అను పదమున కర్భము, అట్టి నేనే బ్రహ్మ ననుళుతిచేత జీవబ హై శక్యము 

సిద్ధము, 

అట్లు “అయమాత్యా బప” అను మహో వాక్యనుందును ' “అయమ్” ఆనుపదముచే అత్యంత 

సన్ని హితపదార్గము ఇెప్పసుడుచున్నది. “అత్మ '”అను పదముచే అన్నత, జడ, దుఃఖాది విలశక్ష 

ఇమై పిత్యగధిష్టానమై సాశ్షీయె స్వయంపకాశమగు అత్మ చెప్పబడుచున్నది. ఆ సన్ని హిత 

మగు ఆత స్వరూపమే బ్రహ్మ మని చెప్పుటచే జీవబిమ్మాక్యము సిద్ద సిద్దము, 

ఇట్లు అనేకళుతులచ జీవబిహైక్య మను పరమపు వ్రుకపార్థము బోధింపంబడుచున్న ది, 

“నేవా నానా స్పి కించన” అనగా నిచ్చట అనేకవిధములుగా చే కొంచెమును లేదు. “ఆతె లేత వేదం 

సర్వమ్” అనయా ప్రత్యత్షముగా జూడంబడు నీ సన్ని హితపదార్ల్గసము దాయ మంతయు ఆత్మ 

స్వరూపమే కాని వేజు గా దని వవకారముచేత వేదము నొక్కి. చెప్పుచున్నది. “నాన్యః పగ్థా విద్య 

తే£యనాయి” అనలా అత్మజ్ఞానముకంటె మోత్సమునకు వేటుపాయము లేదు. ఇట్లనేకవిధము 

లుగా మోత, మను పరమపురుహర్థ మునకు ఆత్మజ్ఞానము ముఖ్య మని వేదమందు గలదు. ఆ ఆత శ్రే 

జ్ఞానము వేదాంతదర్శ నవిచారమువేలన సుసాధ్యము. 

వ్వ్ 

నాడు-నేడు 

శ్రీక్ట్పై డిపాటి వేంకటసుబ్బరామశాస్రీ 

చెంగు మని యొక్కచూపుతోం జేరవచ్చి, గళము బెనవై చి రెండుచేతులను చాపి 

పండెనో-చూడు గోరింట-బావ యనుచు, చిలిపి నవ్వుల నొలికెడి చెలియ - నాడు. 

ఎటులొ చూచియు చూడని యటుల జూచి, వ తలుపుచాటుననా నక్కి లేత యెడద 

నేదియో దాచుకొన్నట్టు లిట్టునట్టు పెదవి మెదపుచు పలుకని-సుదతి - నేడు. 

ముచ్చటగ నున్న పసిరిక మొగ్గ - నాడు  తావులం జిమ్ము మవ్యపుంబూను - నేడు 

పెండి లగునన్న బొమ్మలపెండ్లి - నాడు, పెండిలో యన్న అచ్చపుంబెండ్లి - నేడు. 

కొర 



పాటలి పు త్రము 
(శ్రీ సత్యవోలు రాజ శేఖరరావు 

పూర(కాలంబున వర్షోపాభ్యాయు డను భూనురో త్రీముడు గలడు. ఆ మహానీయుడు పరిలబనిగవు 
విద్యాధురంధరుడై. నెగడుచుండెను. ఇట్లుండుతతి నొక్క శుభదివసంబున, మూవురు శిష్లో లరు 
"జంచి, వర్షో పాధ్యాయునికి సాష్టాంగ నమస్కారశతంబు లగ్సించి నిగమవిదో్యోప చేశంబు 7ధావింప 

"వీడి. అంత నా మువ్వురకును, శిష్య వాళ్సల్యంబుపెంపున ద 'ద్వేదంబులు గజప మొదలిడ్యెన్సు, 
వేదాధ్యయన "మొనర్నుచుండిన సమయమున వర్షోపాధ్యాయుని గాంచి “అనఘా తా ! గురువర్యా 

లగు తమనినాసనగర మెంతో యనుపమశోభాశ్ర్యయమై విరాజిల్లుచు, వింతగా కోభిల్లుచున్న యది, 
ఇప్పురీవరంబునకు *పాటలీష్యత్ర”మను వే శెట్లుగలిగినదియు విన వేడుక పడుచున్న వార” మనిశిషుంలు 
వేడుకొనిగి. అంత నా గురువర్యూం డత్యాదరమున వారలఐ గని, “వత్సలారా! మోకు తత్కథ 

నంతయు "జెల్పెద, సావధానచిత్తులరై_ యాలకింపు'డని యిట్లు చెప్పదొడంగెను, 

“గంగాతరంగిణ ద్వార దేశమందు, లోకపినిద్దమయినడై యతిపవితమైన్నదై గనఖల వును నొక 

పుణ్యతీర్ల ముప్బారుచుండెను.. అట్టి పవిత గమందు గిరులను భేదించుకొని, ౫౦౫ యిలాతలమున 

కరుబెంచుటవే, నత్యంత పావన శ్నేతంటై యది విరాజిల్ల్దుచున్నయది. ఆ స్థలమున దకీ జాత్యుండను 

మహీసురుండు సత్య వాక్యపరిపాలకు డై ॥ ధర్మతత్సరబుద్ధి గలవాడై, భక్కితత్సరుడై, నిజదారసమే 
తుడై, వసించుచుండ నతనికి మువ్వురు తనయు లుద్భవించిరి. కొంతకాలమున కా బాహా గాణదంప 

తులు దివ వులంకరింప, నొ ఏ సికువూరు లనాభులై యచ్చోటు వాసి, రాజగృహ మను నగరమును 

జేరి యచట గొంత విద్యార్ణన ముసర్చి, దిక్కు.లేమికి మిగుల వగచి యటనుండి ద క్షి ఇముగా నేగి, 
చించిని యను పురమునకు జనిరి, అప్పురవరంబును బి) వెళించి, భోజకుండను విపునిగ్భహమున కరిగి 

యాతని యనువుతి నొంది యట వసించుచుండిరి. ఆద్విజ్ _తృమునకు బురువసంతతి లీని కతంబునను, 
వయోన్ఫద్సు డగుటం చేసియు, వై రాగ (ముతో, వనంబుల కరిగి తపం 'పాచరింపదలంచ్చి యా భూసుర 

కుమారులం జూచి, సద్భావములో నకుల సర్వస్వమును, మువ్వురు ఫుతి) కారత్న ములను వారల 

ఫొసంగి తప మాచరింప గంగాతీరమున కేగెను. భోజకుడు వనముల ేగినవీదపు నా భూనురకుమా 

రులు మువ్వురు కుమూారినకలను క్రమమున బరిణయమై యిష్టోప భోగములతో గొంతకాలము 

వెళ్ళించిరి. నా రట్లు సంతో 'మస్వాంతు లై సౌఖ్య మొందుచుండ, వీకరశ్రూామబాధచే జనులు వీడితు 

లగుచుండిరి. మాఃమగా రిచ్చిన విత్తమంతయు వ్యయమైపోవ నాత్శరతుణార్థమై భార్యలను వీడి యా 

మువ్వురు సోదరులు నెటకో పోయిరి. కటా! సమస్త సద్గుణో వేతలు, పత్మివతలునయిన (పియ భార్యల 

పె ననురాగ మెట్లు వీడిరో కడా! ఆకటిచిచ్చు నట్టి బేగదా! కాల మెల్ల నొక్కరీతిగా బోవునా? అను 

రాగవిహీనులగు నాబాొహ్మణులు తమ: భార్యలను ఏడీ వెడలునపుడు విహాపత్నులలో మధ్యము 
రాలు -గర్భువతియైయుంటెను. ఆ సోదరీమణులు మువ్వురును పతులక్రై విలపించుచు,, కాననములల్లో. 

32% 



శే ఆయ్యంకి వేంకటరమణయ్యగారి సన్మాన నంచీక 

దిరిగి విసిగి వేసారి సహాయళూన్య లై యొంటరిగా జీవయాత్ర గడపుట కష్టనుని తలచి, తమతండిి 

పీయమితుడగు యజ్ఞదత్తు డను విపాముఖ్యుని గృహమునకుం 'జేరిరి. ఆ వనిత లాతనితో జనకుని 

వైరాగ్యమును, ని జేశ్వరులపలాయ నమును, నెరుకపరచిరి. ఆ భూసురో గృ్వముడు వారలను [వియతీన 

యలవలనే పిమించి పోషీంచుచుండెను ఆ నారీరత్న ములును హృదయములందు "వెతనేం వచు, జీవి 

కేశ్వరుల దలంచుకొనుచు టె న్యముతో నుండిరి. “ఆపదలందుమైతము కులకాంతలు ధర్మపథముకు 

దాటరుగ దడా!” “విపత్తులందు ధైర్యము నొందుకే ఘనమైనది. ”? ఇట్లు కొంతకాల మైన తరువాత 

రెండపపడతి కొక శుభదివసమున నొక పుతు) డుదయించెను. ఆ మువ్వురు సోదరులును ఆ పసీ 

నిసుగును గాంచి, మహా పివుతో జెంచికొనుచు, నాబొలుడే దిక్కనియు గతి యనియు, దలంచు 

కొనుచు మహానందభరితులై యుండిరి 

ఇట్టుండ నొక్కతతి, పార్వతీ పరమేశ్వరు లంతరిక్షమున విహరించుచుండ, పార్వతీ బేని యామె దృక్టు 

లను క్రిందకి బరపి, మువ్వురుతల్డుల ముద్దుబిడ్డ నరసి, పాణవిభుడగు నీశరునకు జూవీ “నాథా! పసి 

పాపను వానిని ముద్చ్దాడు తల్లులను గాంచితివా!? “ఆ పసిపాపయే త మె శషూడో పెద్దయమై రక్షింప 

నోపునని యాత్ర్రీలు గంసెడానతోనుండి పెంచుకొనుచున్నారు. కావున పాప మాళతల్చుల కోర్కె 

దీర్చి వారి నుద్ధరించి, పసిపాపను రశ్నీంప కటాశ్నీంపవలెను.” అని పార్వతీ టేవి పరిపూర్ణ కరుణా 

రసతేరంగి తాంతఃకరణమై పలికెను, భ కృలోకాభీష్టవరపి)దాతీయగు నా శంభుడు పార్వతితో గ్రేప్! 

ఆ బాలకుడు నా యాంతరంగికభ కుడు. నేను వాని సీదివరలో నే మెరుంగుదును. అతడు తొల్లి 

భ క్షవరు డగుటచే, నిప్పు డుర్విలో భాగ్యభోగము లనుభవింప, పూర్వపుణ్యమహిమచే ని ట్లద్భుపిం 

చెను. తల్లుల మూాన్రురకును మోదము గూర్చి, సుఖాంబునిధి నోలలాడ్సి యచిర కాలములోనే 

భాగ్యవంతుం డగును. ఇదివరలో ఏనిఖార్య మహేందివర్శకుమా _కై యగు పాటలి. ఆ బాలికా 

మణియే యిీజన శ్రమందును సతీ యగును. -ఈబాలకునికై సందేహము వలను, నా యనుగహాము 

నకు చబాతుడు? అని పల్కెను, శంకరు జా నాటిరాతి) మూనురుపడతులకు స్వప్నములో సామాత్క 

రించి, సంతస మొదవ నిట్లు నుడివెను, ' ఓీవనితలారా! మో కుమారుడు పుత్యకు డనువేరం బరగును, 

నిత్య మాత డుదయంబున నిదిలేచు లోపల, దలక్సింద లక్షవరా లుండును. క్రమమున నాత డొక 

నృపాలకుడై పిలసిల్హ గల”డని పల్కి యంత్ర రీతు డయ్యెను అంత నాష్ర్రీలు మేలు కాంచి, స్వప్న 

వృతాంతము లొండొరులు ముచ్చటించుకొన్మి ముద మందికి ఒకనాడు సూర్యోదయసమయమున 

పుత్రకుడు నిద్దుర మేలొ,నగస్కే లక్షవరాలు తలకింద గని యా వనితేలు ప్రమోద మందిరి. ఈ 

యావద్భ్భ త్తాంతమును, నిజజనకునిభాతి నున్న పోమకుడగు యజ్ఞదత్తున శకెరిగించిరి. పుతికుడున్సు 

దినదినప్పవర్గమాను డగుచుండెను. అనుదినంబును పెరిగాడు పై డివరాలు పెద్దరాసులై యుండెను. 

అతడు అచిరకాలములో రాజ్యాధిపలియై వీరులతో భాసిల్టుచుం డెను. 

ఇ ట్లా పుతికుడు మ హైశ్వర్యసంపన్ను డై యుండ యజ్ఞ దత్తు డతనితో రహస్యముగా నిట్లుపలికెను. 

“పింయపుత్యుకా! ఓరాజా! అనావ్యస్ట్రివలన,. మహాకూవాము సంభవింప, సతుల నెజ బాసి, తమయాత్శ 

వే౦జా 



పాటలీప్పుత్రము 

రక్షణమునశై నీతండ్రు లెటకో పోయిరి. నాటినుండి చేటివరకును వారిజాడ తెలియకుంటచే, నీజననులు 
పతివియోగద్యుఖానలముచే పరివీడితహృదయలై యున్నారు. నీ విసుకు సమ సృకార్యసంఘటనా 

సమర్గుడ వై యుడుటడే, నీ జవకుల నెవ్విధముననై న వెదకి, యిచటికి రప్పించు కుంతేయు ముఖ్యము. 

వారియనుంగు పుతుడవైన నీవు మహారాజ్యపదపీన్నీకరణ మొనర్చి ప్రజూపాలనం బొనర్చ్బుట 

గాంచి మిగుల నానందింతురుగడా! నీవు దాతృత్యము గలవాడవై,.  పెక్కుూధనరాసులు చానము 

జేయుము డాన జగద్యిఖ్యాతిగలుగును భనాళ్థులగు సీజనకులు తప్ప కిట కరుజెంతురు. కావున నివు 

దాన మొనర్చు టవశ్యక_ర్రవ్య్గమని బోధించెను, ఈ రీతిని తనకుం బియమార బోధించిన యజ్ఞ 

దత్తుని వచనముల నాలించిి యాశ్యర వరపు సాదలబ్దసువర్లుడె న యాపుతికుడు, చానదీకు బూని 

ధనార్ధులకు హేమభూపషణాదులు విరివిగా దాన 'మొనర్ఫ్భుచుం డెను పుత)కమహీపాలుని వితరణ 

కీర్తి చందికలుు దశదిశల పి)కాళింప చతుస్పముదంముదిొత మేఖలావలయిత భూసురాఖండలు 

లందరును దానపితిగహాణేచ్చశచే, నాతనిరాజభాని కరుదెంచుచుండిరి. ఆతనిజనకులు నిట్టి దాన 

వార్త విని మొకసమయమున ధనలాలసచే పుతికుని పురమున కశగుబెంచి తము 2 గుర్తించిన నిజ 

పత్నులచే గారవపుగస్పరముగా సాహ్యానింప బడీ, హాశ్వేర్యవిభ వ  మనుభవించుచుండిన 

పుతుడగు పుత)క మహారాజునుం గాంచి " మహానంద మొందుచు సుఖంచుచుండిరి.. ఇట్లుండ 

కొండొకకాలమునకు హీనులున్వు దుష్ట్రబుద్దులును దుర్శార్గులు నగు నా కుటిల బాహ్మణులు 

మువ్వురునుగూడ , పుతునిసౌఖ్యమును రాజ్యవిభవమును గాంచి యోర్యళేక, రాజ్యమును తామే 

యేలుద మనుకాంవత్షచే, విియపుతునిపై వేమను గణింపక మహాపాపమున కొడిగట్టు కఠిన 

చిత్తులె మెటులై న నా పుత్ఫక రాజేందుిని వధింప చేయ సమకట్టిరి. 

ఇట్ట దుశ్చింత గలవారె, యొకదినమున కొందరు హంతకులకు లంచ మిచ్చి, యొడబరచి, రెముక 

సమిప బేవాలయమున డాగియుండ నియోగించి. యొంటరిగా వచ్చు బాలుని వధింపు డని యాన 

తిచ్చిరి. అటుతరువాత పుతేకుని కుయు డితో చజేవీదర్శన మొనర్చ్పవలెనని దోడ్కొనిపోయి, నీ 

వొక్కరుడవే గర్భాలయము జొచ్చి “దేవిని పర్ణ ౦ప్రు మని నుడివిరి. పితరుల వచనమందు 

పరిపూర్ణ విశ్వాసము గలవాడై, యా పుతకుడు చేవతాగ్భృహము జొచ్చెను. 

అట గర్భాలయమున కృపాణపాణులై_ నిర్భయముగా వధింప నుంకించు దారుణక రుల గాంచి 

భయవిస్మయముల నొంది, థర్భము చిక్క బటి వినయో కులతో వారిం జూచి యిట్లు నుడివెను. 

“ఓరీ వాంతకులారా ! మీ నెవ్వరు! న న్నేకారణమున నీ దేవాలయాంత ర్భాగమున నధింప 

గడంగితిరి ? ముందుగ నన్ను వధింప కారణ మెద్ది యో "తెలియవేస్తి మత్ చంపుడు, నా పా్రాణములు 

పోవుటకు వెరువను. మో కరూంరకార్యమున కడ్డు దగులువాడను కాను. కాని, కారణమెతింగింపక యే 

న న్న్నూరక చితవథ జేయుట మాతము తగదు. నా చేర మేమియో తెలుపుడు. మరణమునకు 

సంసిద్ధుడ నై యున్నాను, జాతస్య మరణం భువి మ్మనెడు నారో $ క్తి చే జని 0చిన జీవికి మరణము 

తప్పుదు. దీని కింతగా వగచుట లేదు. కాని య-కారణముగా నన్నేల వధింప దలంచితిరో నా 

షె03 



శీ అయ్యంకి --'వేంకటరమణయ్యగారి సన్మాన సంచిక 

"కేమియు సృతిపథమునకు రాకున్నది.'” అని పల్కెను, ఆ పుతికుని పలుకు లాలించి, యా 
వాంతకు లాత౦ గాంచి “ఓ మహానుభావా! మేము నీ చేరమున కై వధింపదలచలేదు. నీ జన 
కులు నూ కాసగొలివీ ధనమిచ్చియొడబరచ్చి, నిన్ను వధింపగోరిరి. మాకు జీవుల జంపుటయే వృత్తి 

గాన ఢనాశాపరులమై యందులకు సమ లించితిమే కాని, నీ యందు మా కావంతయు కినుక లేదు. 

నిన్ను వధింపక విడచిన మా ధనము బోవుటయే కాక్క నీ జనకులచే కిక్షగూడ నొంద వలసివచ్చును, 

ఈ కరారకార్వ మంతయు నీ జనకులడ యున్నది.” అని యా కరూ9రచిత్తులగు హంతకులు సత్య 

మునేనచించిం, అంత నా పుతకజన పాలుడు వారు (మువ్వురు ద్విజులు) జనకులు గారు. తన 

పొలిట మృత్యు దేవత లని తలంచి యెటులై స నుపాయంబుచే పోణమును గాపాొడుకొొని మృత్యు 

వును దవ చుకెనదలచి యా వధకులతో “ఓరీ ! ధనమున శె కదా మోరు నన్ను వధించుట? 

అమూల్య మైన యా సూవమువుయరత  హోరములను మో కొసం గదను. ఏనితో తృ వీనొ"ందె నన్ను 

విడువుకు. నేను పిచ్చన్న వేపముతో నెటశేని బోయి జీవింతును. నా జీవితరహస్య 'మెవ్వరికిని 
"తెలియసీయను. మోకు హింసాదో షమును వాటిల్లదు. నా జనకులవలనగూడ విశేషదవ్యమును 

పారితోపీకముగా పాందుడు.”” అని పలికిన నా హంతకులు సమృ కించి రత్న హారముల 7 కొని, 

పుతికుని విడచి, యాతని దునిమితి మని పుతికుని జనకులతో చెప్పి వారలనలన నొడబరచి 
కొనిన ధనమును పారితోపికముగా గై కొనిరి. దురాశావీడితు లైన యా విఫులు సుతుడగు 
పుతికుని రాజ్యపదవిని స్వీకరింవడలంప పుతికరాజన్యుని సచివు లా కరు లొనర్చిన దోహా 

ముకు జింతించి, వారి మువ్వురను చంపించి వేసిరి. శ్రామవీడితులై సతులను ఏడినట్టియు దురాశా 

పరులై దోంహచింతతో పియసుతుని జంప సమకట్టినట్టియు నా కృతఘ్నుల  కింతకంకు తగిన 
సత్కార మేమెన నున్నడా! 

పుతికమహీ పాలు డట్లు హంతకులచే విడువబడి స్వబంధువిర క్రి గలవాడై తన నిజపట్టణమునకు 

"చెడలనోపక్క త న్నెవ్వరు గు రెగుంగకయుండులాగున గూఢముగ వర్తించుచు, మహాఘాతు మృగ 
సమనితమైన వింధ్యకాంతారమున శేగ్సియటునిటు దిమ్మరుచుండ నొక్క-వోట మహాబాహుబలు 

లిజ్షరు నొండొరులతో తగవ్చలాడుకొనుచుండుటను గాంచెను. అట్టి జెట్టి వారలచెంతకు జని “అయ్యా! 

మో రెవ్యరు ॥ ఎందుల కిట్లు నిపష్కారణముగా నొకరి నొకరు గుొద్దుకొనుచు, ప్ర హరిచుకొను 

చున్నారు ? కారణ మెరిగించితిశేని నాకు శెలిసిన రీతిని తగవు పరిమ్మరించెద నని పఠ్కెనుః 

అంత వా రా పుతికునితో “వహాపురుపూ! మే మొక విపుినికుమారులము, సోదరులము. 
మాకీ వేత్తిము ఈ పాత్కి యీ మహ త్తరపాదుకలును మాళ్ళిమే వితృధనమయు, మే మిరువు 
రము నీ మూటిని సవమముగ పంచుకొన భాగము తెగ కిట్లు పోరుచుంటిమి. "మా యికువుకిలో 
నెవడు ఒలవంతుడో వాని కీ మూడు మహా త్రేరవస్తువులును వెందునని యొప్పుకొని పరీత్స, 
చేసుకొను చుంటిమని” పల్కి_రె, వారి పల్కుల నాలకించి పుతికుడు మందహాస మొనర్చి 
“అయ్యో ! ఎంతటి మూర్తులు! జ్ఞానశూన్యులవలె నుంటిశే! ఇవనగా నెంత ; ఏసమైనను 
విలువ లేనివే ? మూ రిరువురును సోదరులేగదా ! ఎవ నేది గైకొన్న నేమి ? మీలో నెవ్వ లైన. 
కెంరో 



పాటలరీపుత్రము 

నిసుమంతే హాచ్చు సౌఖ్య మనుభవించగూడడా! ఇంత స్వల్చమున కై యిట్లు తణగవులాడి పొ, 

"త్యాగ మొనర్భుట న్యాయమా? జ్ఞానులకు త్యాగమే గచా సహాజలక్షణము? మోవంటి వారికి ఛన 

లాలసత తగునా?! ఎవ్వరె న వినిన నగుబాటుకాడా?” యని మందలించెను, అంత నా ద(జకు మా 

రులు ఓ యయ్యా! ఈ దివ్యన స్గువ్రఎంమహిమ సీ వెరుంగవు, కావుననే యిట్లు పలుకుచుస్నా డవు. 

ఈ దివ్వపాదుకల పై పాదము లుంచిన సాకాశగమనము కలుగును, ఈ పాత, మహామహా మానిత 

మైనదై, సతతమును మంచి మంచి రుచ్యములగు పదార్ధముల నన్నిటి నడిగిన తక్షణమే యొసం 

గును. ఈ మహా త్తరదండమును గైకొని భూమినై నేది లిఖించిన నది తోడనే సక్వముగు రూపము 
నొంది లభ్య .మగును. మనోవాంఛ లొసంగడు నిట్టి మహత్తరన స్తువుల నెవ్వడు విడుచును. 
సైనా శెన్చేని సతులు సులభముగా నుడువవచ్చును. మా జనకుడు పనిని పొాాణసమానముగ 

నంఛచుకొని సర్వ్యకాలము తృ _వీనొంబెడు వాడు, అట్టివ స్తువులకై "మేము పోరుట న్యాయముకాదా! 

అని పల్కిన పుతికుడు విని అట్టి పవితివ స్థుచయ మెట్టిశ కృినుంతేములై న నగుగాక ! వాటికై 
మోరు పోరి పోణములు విడువవలెనొ? మో బలాబలముల నారయుట కిక వేరుపాయమే లేడా? 

మీ దివ్యవ స్తువుల నిటనుంచి మీ రొక నిన్ణేశప దేశమునకు బర త్తి రాగూడదా? బలాధికుకై న 

వాడే ముం దగుదెంచును. ఆతడే వీనిని పొంద నరుడు” అని నిరపాయంబై న యువాయ మెరిగిం 

చెను. ఆతని యుక్తుల నా విపిసోదరులు విని దివ్యవ స్తువుల నట విడిచి పర్వెర్తిర. అదె మంచి 

యదనని పుతకుడు మది నెంచి వేత్సమును, పాత9మును గై కొని దివ్యపాదుకల దొడిగి యంజర 

తలమున శెగసిపోయెను, పుతకు డట్టు గగనపథమున విహరింపుచు కడుదూర నుగిగి ఆకర్షి క యను 

నగరమున బవేశించెను. ఆ పుటభేదనమున తనకు తీగిన నివాసమునక్రై వెతకుచు నెచ్చటను కేగిన 

వసతి దొరకమిచే నిర్ణనంబగు నొక శిథిలగృహమును చేరి యటనే యుండుట కనువుతి నొంది 

యందున్న యొక వేదరాలీకి రొంతధన "ముసంగి యటనే పృచ్చన్నముగ నివసించుచుండెను. 

ఇట్లు కొంతకాల మరిగిన పిదప నొకనా డా ముదుసలి పుత్రకుని జూచి “వత్సా ! నీవు సుందరుడ వై న 

ఠఈ్లావనుడను. నీ సుగుణములకు, సుందరరూపమున కనువగు నొక సౌందర్య రాళిని పత్ని గాం గైకొని 

నుఖయింపకుండుటచే నాకు వాల చింత కలుగుచున్నది. కావున వెంటనే పరిణయపయత ఇ మున 

ర్పుము. నే నెంచిచూడగ సీ పురాధిపతి యగు పార్టివుని పుత్రికయగు పాటలి యను కన్య గలదు, 

ఆమెయే నీకు సరంవిధముల దగోయున్నది కాని యామి నీ కందరాని ఫలము, ఆమె వముహారాజూం 

త్కపురమున _భృత్యకోటిచే పరివృతయై కాపాడబడుచున్న౧. కాని సీ యదృష్ట. మెట్లున్నద్ 

యా .కన్యకామణి క్రై పయత్నింపుము” అని యుద్చోథించెను. ఆ వనితే పల్కిన వడువున పుత్ర) 

కడు మనమున దలంచి పాటలికన్నను గనుగొను కోర్కెతో దివ్యపాదుకలు దొడిగి యా కాశేమార్ల 
మున నా పురాధిపతి మేడ దరి కేగి గవాక్షముగుండ 'ఫౌధములోని కర7ను. అట నొక హేమ 

మయసర్యంక ముమై సుఖముగ నిద్దుర జెందుచున్న + బంగరుబొమ్మ బోలు నవయాొవనసుందరిని 

గాంచి తన్మయుడై యనుక్షణ మామె సౌంద ర్యామృతమును తన దృక్ప్రసారములచే (గోలుచు 
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శ్రీ అయ్యంకి వేంకటరమణయ్య గారి సన్మాన సంచీక 

నానందతరంగమాలికా డోలికలలో నూగులాడుచుండెను. ఎట్టయిన నా సుందరగాతి)ని మేల్టాల్ప 

హించి యామె సుందరవదనారవిందమును ముద్దిడుకొనియెను. ఆ నీరజాశ్షి యగు పాటలియు 

మెల్లన మేలుకాంచి దివ్యసుందర దేహుని గాంచి పరమసంతోప.స్యాంతమొ లజ్ఞాకాతుకంబు 
లొక్క-సారి త న్నావరింప నామె తన హృదయమున “ఈ నవమన్మథాశారును నా పూర్ణ 
జన్మాగణ్యపుణ్యవశంబుననే యపయత్నంబుగ నన్ను వరింప నేఠెంచె నని మిగుల నానందించెను 

అంత పుతకుడు తన సకలవృతాంత మామెకు కర్ణ చేయముగా వినిపించి యామ యానతిపై 

నా రమణీమణిని పాణిగపాణ 'మొనర్చుకొనెను. ఆశే మెల్ల న ట్లానందసాగరనిమగ్న మాన 
సులై యుండిరి. అంత వేకు వరుేర, పుతకు డా పాటలీకన్యను గాంచి * పేేయసనీ! నే నిక బోయి 

వచ్చెదను. చింతిలబోకుము. నే నిటులే ప్రీతిశోయియు నీదరికి వచ్చుచు బోన్రుచుండెదను” అని 

నుడివి విడువ లేక యిట్ల కేల కామెచెంత సెలవు గై కొని యా నృద్దురాలి గృహమున కరు బెంచెను, 

పుతికుడు పితిరాతియు వేడుకతో దివ్యపాదుకల సహాయముచే పాటలిమందిరమునకు బోవుచు 
వచ్చుచు సుఖముగ నుండెను. ఇట్లు వా రన|ోన్యసౌఖ్యానందము లనుభవించుచూ, సెక్కుదినములు 
"వెళి ౦చిరి, 

ఇట్లు కొంతకాల మరిగిన తరువాత పాటలీ శరీరమందలి మార్పును గాంచి పరిచారిక లామె జనసీ 
జనకులతో సీ విషయమును విన్నవించిరి అంత నారాజు విచారించి నేర్పగల యొక పరిచారిక 
'నేర్పజచ్చి రాతికాలమున పాటలిమందిరమున నుండి స్థితగతు లరయు మని యాజ్ఞాపించెను. రాజా 
జను శిరసావహించి యా చెలిక్రత్త పాటలిమందిరము జొచ్చి రహస్యముగ నుండ యథాలీతిగా 
పుక్ఫకుడు దివ్యపాదుకల ప్ర) భావమువలన, నా సుందరగాతి 'హమపర్యంకముదరి కరుబెంచి, 
యామెతో నిష్టోపభోగముల జెంది సౌఖ్య మొంది యామె శయ్యాతలముపై గాథనిదిమై పన్వ 
లభించిన సమయమున నా చెలికత్త పుత్యకునిదరి కరిగి యాతని విలునగల వలువలపై నెజ్బన 
గురుతు లమర్సి వెడలిపోయి యా సమ _స్తవృతాంతంబును రహస్యముగా "రాజున కెరింగంచెనుం 

అంత నా జననాథుడును చారుల బంపీ యా పరిచారిక యొనర్చిన గుర్తుల నెరెగించి, నవమన్శథా 
కాకు డగు నా సౌందర్యవంకుని నన్వేషించి కొని రాబనిచెను. ఆ చారులును పురమున నలుజెస 
లందు బరికించి పురాత నగృహమందు వసియించియున్న పుతికుని చిహ్నాములచే గుర్తించి రాజ 
సన్ని ధికిం గొంపోయిరి. ఆ సమయమున పుత్రకుడు భీతచేతస్కుడై రా 'జేమి యొగ్గానర్చునో యని 
తలంచి, చితముగ డివ్వపాదుకల దొడిగికొని గగనమున కెగసిపోయి రాజు తికను గని “ఓ కన్యా 
రత్న మా! మన రహస్యము సీ జనకునకు చెలియ నన్ను. శిశ్నింప నుద్యు క్షుడె నన్ను పట్టించెను. నే 
నెట్లో తప్పించుకొని యిట కరుదెంచితీని. కాన మన కిక నిట నుండ వలనుగాదు. నీవు నా యందలి 
వేమ గల్గిన దాన వౌటచే వెంటనే నా వెంట రమ్ము. ఎటకేనియుం బోవుదము, “ఆలస్య 
మమృాతం విష మ్మనెడి సూక్తులు నీవు వినియుండలేదా?” అని పఠత్కెను. వెంటనే యక్క-న్యకయు 
వ్రేచూంతరంగయై పుత్రకుని విడువనొల్ల క్క యాతని దివ్యపాదుకలు దొడిగి వినువీథిం బర తెంచ 
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రాజును ప్రజులును మికికలి విస్మయ ముందిరి. అట్లా పుతే కుడు పాటలీనమేతుడై గగనమార్లం. 

బున బహూుదూరం జరిగి గంగాపరిసర పాింతమున దిగి యా రాజపుతకను_ నుభోజ్యములును 

పడి)సో వేతములు నెన దివ్య పాత్రసంలబ్బ మగు నాహారాదులచే సంతోవపరచ్చి వినోద 

ముగా నుండెను, అట్రితణి నా రాజకుమారి యగు పాటలికి డివంపాదుకల మహిమయు వేత 

పాతిములమయొక్క_ శ క్తినిగూర్చి వర్షింపగా పాటలి మిక్కిలి ముద మందెను. వేతృముయొక్క్ల 

మహివు పిదర్శింప నా పాటలి కోరగా, పుత్రకు డమం డానందకందళిత హృద యారవిందు 2. 

యా యష్ట్రని గైకొని, వివిధపిచితచ్వితితంబు లగు హర్మ్యంబులు మహాసౌధములు నతి రమ 

శీయములగు భవనముల గలిగి సక లసస్యసమృద్ధియు, జనసమృద్ధియు గల నొక పురవరంబు 

(వాసెను, ఆ వెనువెంటనే దివ్యయస్ట్రి(ప భావక లన నా పుతకుని లిఖశ మంతయు సత్యంబై దమొక 

మహాపురమై కన్చశ్లును. అట్టి మహోోన్నతికెక్కి. సక లై శ్వర్యముల కిరవై యుండు నాపుటభేద నమునకు 

పుత్రకుడే (ప్రభు వయ్యెను. పుత్రకమహారాజు తదు దివ్యదంపతుల పేర దానికి “పాటలీప్పుత్రి” మని 

దివ్యనామ భయ మొనర్చి; నర్భ(ప్రజ లానందింప సామంతాది 'రాజన్యులు గొలున చతుస్పముద)) 

ముద్రితమైన యీ భూవలయము నేలుచుంెను. 

అట్టి దివ్వనగరమై యొప్పారుచుండిన పాటలిపుత్రనగర మిప్పటికిని గూడ నగరరాజమై యల 

రారుచునే యున్నది. అట్టి దివనగర రాజ నుప్పుడో యతిపాచీనకాలములో నుత్స త్తియైనట్లు 

చరిత్ర పసిధమైనడై మిగుల జనసమృద్ద్గమై సకల శర్యముల కిలవె చిరసాయిగా వరిలుచు నేటికి 
(C డమ ౧ @ — OQ ర థి లి pC? 

గూడ (పకాశించుచున్నది అని వర్షోపాభ్యాయుడు తేన మూవురు శిష్యులత నిట్టి వృతాంత 

నుంతయు ెల్పగా వారు విని యత్యంతానంద ము నొందిరి. 

షా 



ఖుతుబుషాటాల ఆంధ్రభాషాపోషణము 

శ్రీసురవరము ప్రతాపరెడ్డి 

గోలకొండ రాజ్యము నేలిన ఖుతుబుపాహీ పిభువులు గాఢమైన సమ తాభిమానులే కాని బహ 

మనీ సులానులవలె పరమతధ్యంసకులు కారు, రాజ్యకాంక్ష బాగా కలిగినవా చే కాని బహమనీల 

వలెర -క్టవిపాసులు కారు. స్వభాహను మాత్రమే క$ ఫికు బహామసీలవలె వేముంచినవారు. దక్షిణ 

చేశమందు శ్రికుపా9యమైయనిన్న ఉర్లూకు పీకు అవలంబన మిచ్చి పోవి.ంచిరి. ఈ ఖుతుబుపాలు 

స్వయముగా ఉహ్హుకవన మల్లీరి, వగా తాము విశేషముగా తెనుగుబేశమును పాలించినవా 
రోగటచేశ తెనుగును కూడా పోవీంచిరి. తమ సనదులను ఫార్మీలో వాయించి ఇచ్చుచు ఆ విషయ 

ములనే తెలుగులోను వాోసియిచ్చిరి. "తెలుగు మండలములభో శెనసుద్వారానే రాజ్య వ్య వహోఠ 

ములను సాగించిరి, 

మొదటి ఖుతుబుపొ చిన్న కుమారుడును, మరాడవ గోల్కొండ నులానును అగు ఇబిహీఃం. ఖుతు 

బుపా వడేండ్లపాటు విజయన౫గరసామా జ్యములో తే తేల చాచుఖొని "విజయనగరమందుండి “తెనుగు 

బాగా నేర్చుకొ నెను. తాను గోలకొండ సుల్తానైన తర్వాత్ విజయనగరమును నాశనము చేయుటకు 

ముఖ్య కారకు డయ్యెను, విజయనగరచకి 8 ర్తి యగు అళియరామ రాజుకు దత్తపుతు)కుగా సయ 

ముగా వర్పడిన అవామద్న గరు సులాను అగు అలీ ఆది వెలాయును రామరాజుచే ఏడేండ్లు స్వపు(త్రునివలె లె 

రత్నీంపబడిన గోలకొండ 9 ఇబిహీమున్న్నూ రామరాజును తల్టికొట యుద్గములో చంపి విజయనగర 

మును ఇ భస్మము చేసి తుంగభద)లో కడిగి "వేసిరి, ప్రపంచములో కని విని యెరుగని ప్రత్యుప కార 

మంకు బఇదొక్క ళు యుండవచ్చును! ఈ విధముగా ఇ్రబిహీము అంధులకు వమిిపరాని అప 

కారము చేసినను అతని కొద్దిపాటి తిరిపపు ఆదరణ మును మాతము అంధులు మకవలేక 

ఫోయిరి. ఇ దింకొక విచితమగు కృత జ్ఞ జత! ఇబ్బహీం పేరునే మార్చివేసి ఇభాముని వేసిరి, 

అతడు ఆంధు9ల కంతటి అభిరాము డయ్యెను ! [1 

“నుల్క్ భ రాముడు” అంధ్యమును బాగా ఎకిగియుండెను సలతణముగా మాట్లాడుచుండెను, 

కవుల శాన § మగు కపతాభారానుధారసమును కుత్తుక బంటిగా గో లెను. తన్మయుడై తేల 

ఆడించెను. ఆవేశపరుడై. అడ్డాదిడ్డిగా తెనుగు కవనమును స్వయముగా _ అల్లెను రమ్ముపొమ్మని 

కవులతో సరసమా డెను, అడ్డంకే గంగాధరకవిని పిలిపించి తపతీసంవరణో పాఖ్యానమును (వాయించి 

కృతినం దెను, ఆల్లాకాసీ, రసులల్లాకాసీ ఇబ్రహీం సులానును రశ్చించి పోవీంచు గాత అని అద్దంకి 

కవి దీవించలేదు. “శౌరి భునుడై కరుణారనవృష్టిచే నిర్శాయాసత బో9చుగావుత నృపాగగిణి 

మల్కిభరాము శాందిపుకి అని దీవించెను. ఇబిహీము అందులకు సంతసించి గంగాధరునితో 

ఇట నెను: 
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ఖుతుబుహెహీల ఆంధుభాహిపోషణ ము 

“ాక్కు_కృతుల్ చమత్కృతులు బెంపుగ నందితి గాని. 

న్యుక్కుకి కన్య పై పెగల మమత్వము వరి లదు,” 

ఇట్లని తపతీసంవరణో పాఖ్యాన మను పౌరాణిక గాథను కృతి పొంబెను, సులాను ఆంధ్రభామను 

పోషీంచినది చూచి అతని నేనలో గొప్ప యధికారియె యుండిన అమో౯ఖాక౯ాగూడా ఓకకృతిని 

అంటెను పొన్నగంటి తెలగనార్యుడు యయాతిచరితంము అను అచ్చ తెనుగు కార్యమును రచించి 

అమిన్ ఖానునకు అంకిత మిచ్చెను. తెనుగు వాజబ్బయములో ఇదే మొదటి అచ్చ తెనుగుకృతి, 

అమిోన్ఖానుగూడా మంచిసరసుడు, ఎన్ని యాత రాలనుండి గోలకొండకు ౨౦ చైన్షేదారముననున్న 

పాట్లచెరువులో ఆతనిపూర్వికులు నివసించియుండిరి. అతని కుటుంబము హిందువులను (చేమించి 

ఆదరించుచుండెను. అతడు చిన్న దర్చారు చేసి *ోదీవు లేలు బలియుల్ కాకుల్ మొదల్గా దనం 

గొలువక౯ొ సంతసమంది కబ్బములు చేరో. వించు” ఆనందించుచుండెడి వాడు. ఆతని కి ముఖ్య సచివుకు 

మరింగంటి అప్పన్న అను ఆంధు)డు, అమాకొఖాను ఏమాతమున్నూ మత ద్వేష మే కోశము 

లోను లేనివాడు, మెగా హిందువులను తన వారివలె ప్రేమించే వాడు, 

“కడక నమోనుఖానుడు జగ౦ంబు తనుం బొగడంగ, వేడ్క_తో 

వినువక యెపష్పుడుం బుడమి వేల్పుల బిడ్డల పెంద్ల చేయు”? 

అమిోాసనుఖానునికి ముగ్గురు భార్యలు, అందరును జీ _క్రమపతివితలు. వాట్ల చెరువులోని జకులండరికిని 

చల్లని తల్పులు. అందు బజేవీవీ అను పెద్ద భార్య సాశ్రాత్తు అన్న పూర్ణాదేవియె ! 

“అఆ త్తవారిండ్లకు నరుగు కన్నియలక, కట్నంబు లిచ్చుచు గారవించు 

పొంద్దుపొద్దుననె యెప్పుడు లేచి వాడల్క పసిబిడ్డలకు నెల్ల పాలు బోయు 

ఆకొన్న వారల కద్డమ రేయైన, ఆరగించగ బెట్టు నరసి యరసి 

పాలు నీ నసిన ె చాగున వనిమిట్సి తలప భో మెలకువ మెలగ నేర్చు 

జెర! తన పుట్టి నింటికి న శ్ర వార్కి యింటికిని వన్నె దెచ్చిన తుంటవిలు ] 

తల్లివంటి బడేబీవ్ దరమె పొగడ, తమ్మిపూవింట నెలకొన్న దంటకై న” 

ఒక ముసల్మాకా శ్రీ ఆ కాలములో హిందువులపై ఇంతటి అభిమానము చూపుట అసామాన్య 

మైన విశిష్టగుణ మనవ'లెను. అంతకు నూశేండ్ల కిందటనే బహమనీ సుల్తాను “ఒక్క- మునల్మాను 

పాగిణానిక్ ఒక లకు హీందువ్రుల పొణాలను తీసుకొంటాను. ఇచేవూ మతాచారము” ఆని చెప్పి 

యుండెను. మపహామూద్ సా బహమస్ ౧ లవ్షమంది హీంచువులను చంవేవరకు అన్నము తినక 

పోయెను! అట్టి కాలములో అమోళ౯ ఖా౯ ఆతని భార్యయు ప హిందువుల వ్రేమించినారం కు ఆడి 

వాలా గొప్పువిషయము. అమోనుఖా౯ా బహుభాషావేత్త గ్ల, అతని తమ్ముడు 

“అర్రబ్కి ఫారసి గుజరాతి, ఆరె, అచ్చ తెనుగు, కన్నో జ మొదలుగా తెలీసి వ్రాయదారి క న్నటి 

వాడు గతాతఖాను ఇతడు “ఆ యిభరాము శొవు Ee ట్టి యనుంగుగా నడుష బాయక మూడు 

తరాలనుండి కన్పట్లు అమోనుఖానుడు” 
లు 
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శ్రీ అయ్యంకి వేంకటరమణయ్యగారి సన్మాన సంచిక 

ఖుతుబుపో వంశమువారు తెనుగు దేశములో చెబువులు కట్టించిరి. అనేకగామాలను నిర్శ్మించికి, 

ఇతర పాంతాలనుండి సవమర్షులను పిలిపించి వారికి జాగీరు లిచ్చి క్రొత్త తృ (గ్రామాలను స్థాపింప జేసిరి, 

అట్టి వారిలో దోమకొండ పిభువుల పూర్వికులు ముఖ్యులు. రాజా మల్లా రెడ్డి తన శివధర్యో త్తర 

మున నిట్లు వాసికొనెను: 

“ఘను డా కాచన్ఫపాలోఖరుడు ముక కర్గాట రాజ్యంబునం 

దున దున్గాధిపతిత్య వై వె భవము తోడో కాంచి సులాను వి 

ల్పున కృష్ణానది డాట్స్ యా మెదుకు బల్ దుర్లంబుకి)ంద౯ జరం 

తేనమా బిక్కనవోలునుండె నది యా తాంస్థానరాజంబుగళ. ” 

ఈ సంఘటన ఇబహీం త ర్యాతివాడగు మహామ్మద్ ఖుతుబ్ పూ కాలములో అనగా ౧౬౧౨ 

క్రీం న. లోనిమాట, అ మహామ్మద్ ఖుతుబుపొా దోమకొండపూర్య(ప్రభువులను చాలా గారవిం'చెను, 

కక వ్యసుల తాను వముహూవుదు పాదుపాహా, లబ్బభూపషణలలిత పల్యంకి కాత 

పతిచామరసామాిజ్యభరితే విభవ, రమ్యగుణ శాలి శ్రీ కామరెడ్డిమాలళి*, 

రాజా మల్లారెడ్డి డై గొప్పకవి, సంస్కృ తాంధ్రములందు అద్వితీయ పాండిత్య (ప్రతిభను తన కవనమందు 

ప్రకాశింప చేసినాడు. అత డొక చాటునులో తాను కుతుబుపాపుభువుల నాస్థాన కని నని చెప్పు 

కొనెను, మల్లారెడ్డి సమకాలికుడై న గణనాథకవి యనునతడ గొప్ప “సత్య వికీయనియు, అతని 

తండి) ప్ప పండితవరేణ్యు డనియు మల్లారెడ్డి తన పద్దపురాణములో వ్రాసినాడు. అట్టి గణనాథ 

కవి ఖుతుబుపో (అనగా ౧౬౧౨ లో “నుండిన మహమ్మద్ ఖుతుబ్ పో) యొక్క అస్థానకవిగా 

నుండె ననియు తెలిపీయున్నాడు. 

“దీనిధి సాహితీయుతు పితీతయశు౯ కతు పావనీశ్యరా 

స్ట నమహాకపిందు) నిజదర్శనకాతుక వై భ వాగతు౯ా 

శ్రీ నరసింహా పండితే వశేణ్యకుమారు ౫ణోశధీరు స 

న్మానముతో నెదముర్కొని నమస్క్యృతీ చేసి వసింపజేయుచు౯. 

ఇట్టి “నుహాక ఏందు)డై నవి గణనాథకవిని గురించి మన కింతకంశు నెక్కువగా తెలియక పోవుట 

సంతాపక రము. అతేడు “కుతుపావనీశ్వ రాస్థాన మహోక ఏందు9)డు” కాని అతని గురించి మన 

మేమియు నెరు(జాలకున్నాము. మల్లారెడ్డి పుణ్యాన అతని చేశనా మనకు తెలిసినది! లచే 

మవామ్మద్ ఖుతుబ్ పా కాలములో గోలకొండ దుర్గములో నే సారంగు తమ్మయ అను గొప్ప 
కవి యుండెను. అతడు సుల్లా ఆశయము కలిగిన వాడే యని తానే తన 'వె జయంతీవిలాసములో 

ఇట్లు వాానుకొ నెను; 

క్ష సమ లేజులా నృపుల నెల్ల మహమ్మాదుహాహి యేలు నీ 

యెనుబది నాల్లుదుగ్షముల నేలిన యేలిక గోలకొండ త 

5౧౦ 



. ఖుతుబుహెహీల ఆంధిభాహెపోషణము 

ద్భ న నగరస్థలిక కరణికం బోనరించెడు తమ్మమంతి? యా 

జనపత్ రమ్ము పొమ్మన ప్రజల్ జయ వెట్ట గృహస్థు రానన౯, 

నోలఫొండ నగరానికి సారంగు తమ్మయ్య కరణము కావున పాదుషా కతనితో పనిబదుచుం డెను, 

అట్లున్నను తమ్మయ్య తన దైవభక్షిచే తన కావ్యాన్ని శీరామార్చణము చేసె 

కందుకూరి రుద్ఫకవి వంశములో చాలవుండి రుదికవి నాము లుండి రనియు అందొక రుద 9క్షవి 

మల్కి ఛనాము (ఖుతుబుపోచే ౧౪౮౦ శా, శ. లో శెంటచింతలపాఆము అను న(గహోరమును 

ఫొందెననియు, వంగూరు సుబ్బారావుగారు శతకకవులచరితలో జా వా9సినారు. 

శీ)వంగుారు సుబ్బారావుగారు అ చే చరిత 9లో మరొకచోట నిట్లు వాీసినారు: 

“వనుగు పెద లత్ర్షుణకవి తన తుల్యామాహోత్మ ములో తన కృతిపతి యగు వత్పవాయ 

తిమ్మరాజు పుతుడగు రాయజగపతిరాజును గూర్చి యిట్లు వా)సెను 

సుల్త నబ్దులుహసక౯ మ్షోణేశ్వరుని భేత, మాటి మాటికి బవుమాన మందే 

మరియును వింగలి మాదన్న. భానుజీ, మంత్పజ్ఞువలన సమ్శానమంచె 

అక్కన్న మొదలైన యట్టి సెద్దలచెత, మేలు భూషణములు మెప్పు లంద 

అక్కన్న మాదన్నలు నేవించినది అబ్దుల్ హాస౯ా పాదుపోను కాదు, వారు సేవించినడి అబుల్ 

పహాస౯ తానాషపాను, దీనిని బట్టి ఖుతుబ్ పూల సామంతులును తెనుగును బాగా పోషించినట్లు నిదర్శ 

నములు కనబకుచున్న వి. 

ఇంచుమించు ఈ కాలమంటదే వనప ర్తి ప ప్రభువైన అప్ప భావ, బహిరీ గోపాలరాయలు సంస్కృత 

ములో రచనలు వేసి ప్రఖ్యాతి కాంచెను. 

కంచెర్ల గోపన్న అక్కన్న మాదన్నల మేసల్లు డని (పతీతి, భచా, చల (పాంతమందలి శలకొండ 

పల్లి గాంమనివాసి. అతడే ప ప్రసిద్ధ రామచాను. అతడును గొప్పకపి,. కాని అతడు రామభక్తుడు, 

భదాిచల తహానీల్లారుగా నియు క్షుడె వసూలైన పన్నును దేవాలయానికి వినియోగించి "బందీ 

కతు డయ్యెను. 

ఈ విధముగా మనకు ఖుతుబుషూల కాలములో సులానుల ఆదరములో వెలసిన ఆంధ)కృతులను 

గురించి కొంత వరకు తెలియవచ్చినది. ఇబిహాం కాలమునుండి శానీపా కాలమువరకును గోల 

కొండ నేలిన సులానులు "తేనుగువారిని ఆదరించిరి. తనుగుభానను పోవీంచి తెనుగు ను 

సెండ్లాడిరి. తెనుగు స్రీలను ఉంపుడుగ త్తెలనుగా నుంచుకొనిరె. వారిలో భాగ్యమని మే్రేమావమితి 

'తాశామతీ అను వారు పనిద్దులు, భాగీరథి అను శ్రీ ఒక సుల్తాను పట్టపు భార్య యుండెను. 

ఖుతుష్టాలకాలము నకు ముందు చేశ భాషలపై ముసలా ను పిభువుల కౌదరము లేకుండెను. వోరీ 

తర్వాత్ వర్పడిన- ఆసఫ్జాహీ వంశము వారును “ముల్కీ” ' భాషలకు వమా(త్రమున్న్నూ ప్రా త్సాహము 
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శ్రీ అయ్యాంకీ వేంకటరమణయ్యగారి సనా న సంచిక 

కలిగించిన వారు కారు. తెనుగుముంతుి, J తెనునుసు'బే దారులు, తెనుగుసేనానులుకూడా ఖుతుబ్ 
పాల అనంతరము ఎక్కడకూడా లేకపోయిరి. ఇప్పాడు నిజాం రాష్ట్రములోని వి ద్యావిధానములో 

_తేనుగు దిక్కు లేనిదై. శయ మొందుచున్నది. ఇట్టి పూ శ్వాపరసంబంధములతో పరికించిన 
ఖుతుబ్ పూలకు ఈ విషయములో ధన్యవాదములు సమర్స్పించుకొనుట కృతజ్ఞ ఆవిధి మైయున్న ది, 

వేసవి-ాకైత 
శ్రీ సె పెమ్మరాజు లక్ష్మీపతి 

చిగురాకు డేరాలు చీకె వై నెత్తిన పూల జెండాల లెల్ల నేల కొరిగె 

అలరు లేనియల తియ్యందనంబులు చిందు నళిక న్యకలపాట లాగిపోయె 

పూదీవలు చిగిర్చి పూచి పుప్పొడి చల్లు, పూవు ప్యోయపు సాలపొంగు లడగ 

ముదిసిన బుతురాజమూ ర్రికి విడియాక్కు లిచ్చి కోకిలసాని లేచిపోయె 

ఆకసము నడికప్పు నిప్పంటుకొనియె గాలిలో లోని పొరలకు కాక తగిల 
కవుల కలల 'వెన్నలుకూడ కరగిపోవు కటిక వేసవి చింత యొక్క-టి చగిర్చ. 

వలలు పన్నిన వృగయుని 'బారిపడిన్స తల్లి గొరువంకవలె వసంతంబువోయె 
కవి హృదయశారికాశాబకంబు నేడు, మేశేశై నోరు తెరచి యే మింటి నడుగు? 

లలితమఘుతై న జీవకళలన్ ములివించును నాకుమళ్ళ ప్రై 

మలయుచు నాకుపచ్చ ముఖమల్ శరటా ల్లౌారలించు మైరుగా 

లుల నునుపట్టుపొ _త్రిళులలో కను విప్పి వాసించు పాల బు 

గల పసిపాప; శైత; వడ గాదుపులన్ వసివాళ్లు వాడే? 

తెలిచిన్ము. ముత్యాలు చిలికించు నీలిత్కొల్క_రి మబ్బు లెండై న కదలునేము! 

మలయునో యేమొ? కవు ని మట్టివాసనల్, గలవానగాలు లే కడలనైన, 

తెలిజిల్లు నును దోమ తెర లల్లు తొలివాన, జల్లు లేయెడనై న సాగునేమొ? 

తొలీమబ్బు 'మేల్కట్టు తొలగించి యెంబేని, మెరపు కన్నె నగలు మెరయునేమొ? 

చొప్పు పరికించి యొకమారు చెప్పుమమ్మ, పరికిణీ చెంగు వెనుకకు విరిచికట్టి 
కొసరి తలలూపెడు చిటారు కొమ్మినిలిచ్చి చింతచెట్టు చిగురుకోయు చిన్నదాన | 

"లేరిన పూవుచేనియల తీయని 'తావులగూడ్కి పచ్చిబం 

గారపు పూలవిండి సుడీగాలులు “శేగిన పువ్వు పోదు సిం 

గారము లంతరించినవి; కట్టడి 'వేసవికాల వింతలో 

మారగనున్న దేమొ) యొకమా రటు మాచి వచింపు బాలికా ! 
వదలి 



£0 

అమరుకము 
(నంస్కృతమునుండి) 

శ్రీ కూచిభొట్ల ప్రభాకర శాస్ర 

ఘనగుణ కృష్థి బద్ద కటకాముఖ హా స్త నటన్న ఖాగ రు 

జ్యనితే కలము మంజరిత మంజుల పల్లవ కర్ణపూర లో 

భన విధుర భొమద్భ9మర వల్ల భ విభిముభృనృనొజ్ఞ మ 
య్యనుపమ సర్భమంగళ దయామయవపీశణ మోముత౯ విముకొ 

| ళ్ న ల న షం ర్త న్స్ వలా! (శ్రీశగిరీశ ఛాతృముఖు లిం కవల మి మేలు లీ 

లాలో లోల్లులి కాలకము ఎ పరినృత్వత్కుండల మ్మూత్చ 

శేలివ్యత్యయ తంత ము౯ ముధ్ధుర ముద్దీర్ల శ్రమాంభ్కఃపృవ 

త్పాలీమృస్థవిశేవక మ్బ, పియకాం తా కాంత నేత) మ్ముగి౯ా, 

వల పారం గొని లోల బాహులతికాపాళానం గన్లో వయ 

స్యలు సంకేతము జేర్చి సంజ నట దోసమ్ముక వెలిం బుచ్చుచుం 

బెలుచ౯ వందురు సాపెచే స్మయము 'వెర్చి౯ వెండి యిట్లంచు. దొ 

టలు పల్కు_౦బడిం దాడితుండు మగవాయోే ధన్యుండుక వమూన్యుండు౯ ం 

ఫఘననిర్ధామము ఛీపణమ్ము జడిలోం గాందారి మాందారి పూ 

దున. బాంథుం డొకం డాలకించి వగలం దోంకొన్న నిట్టూర్పులం 

గనులక్ వావ్పము నిండ నెంచు చనుంగుం గాిల్లంటి బిస్తుడ్చె యా 

మిని యెల్లకా వెడలీంచి రూ ర్విసివి గామోణుల్ రయం బా జడుక్. 

అలివేణీ ! స్మితసుందరమ్ము రచిత మ శ్రభ్యుద్దముం బుండి ద 

వుల నే యానతి యానతే దమ్ము తలపై (6 బరా నంబడొం గాన రా 

దల_ె థిల్యము దృష్టి మేళ నమునం దంతర్నగూఢకు ధా 

కులపాషోణమనస్క_ నీకత -చికాకుం గూర్చి 'యక్చు౯ వుది౯ 

లలీ నాలీంచి నిసి౯ స్వదంపతుల సంలాపమ్ము లొక్కొ- రు పె 

ద్దలమోిల౯ రస మొల్క బల్కు శుకిం (బాతర్వేల లాలించి య 

ప్పలుకుల్ మానిణె నుంచి దాడిమఫల వ్యాజమ్మునక- నోట గ 
అద్య అపు Ou నే లసన్ని ర్శలపద్య రాగమణిఖండం బొండు నిండం ద (పక్, 

హం. 



శ్రీ ఆయ్యంకీ వేంకటరమణ య్యగారి సన్మాన సంచీక 

స 

అలరుంబాన్సున నిరు రవ్వలి మొగం బై పండనై, మాని ప 

ల్కు-ల యన్య్యోన్యగురుత్వగు వృరతి నాకూతీమ్ము వెల్లోోవకే 

"మెల మెల్లక౯ వలనై యవాంగవలనా2ఒ మి థీభ వన్నేత)తా 

కలన మ్మా పయు లూాడ్సీ రస్హ్ర పొలయల్క_౦ గుల్కు. మేల్కాంగిలికా, 

పంిమదాసాందినిలేపన_స్తనయుగప) క్షేషము దాగ్గింకిత 

మృ్మమర౯ జొమ్ము పచానతివ్యతిశర వ్యాజమ్ము నక డాంచుకోం 

గనుకిం కే! యన నేది యేది? తుడువంగాం బోలు నం చుగ్మలిం 

దమిం గాంగింటం గదించి తింతి మజచె౯్ చా నద్ది యా హోయిలో౯. 

తెలిసెను సీకతల్ చనుము దిగ్గనచోటిక యేటి కీ వనితా 
పలుకులు ని న్ననంజనునె? భాగ్యమ యోగ్యత గూర్చె మా కిటుల్ 
వెలువుండ! పేర్చి యోాగతికిం చేర్చిన న్ పిణయమ్ము నిమ్ముకో 

లలి నచాకే! స్యభావతరళ మ్మిది జీవిత మేమి మాసిన, 

మలయసమిార మరణము మాకా, వికాసితవుల్లి కాపరీ 

మలభరమైన (గ్రీవ్మము విమానన మానజిపోయె నిస్స హాం 
జెలువుని దోడితే ఘునుండ! చేయుడె యత్నము? గోనివర్తనా 
కలన విశారదుండకద కాలలనాండు ధనంజయుండు నాక్, 

నెలళా! సు ప్లుం డితండు మేల్కొనకుమూ నీ వంచు మోచన్న యా 

వలం గీలించితి మోము నల్ల నవల పాప్పం దన్ముఖాబ్బమ్నునం 

బులకల్ నించెను మాయగా. డతనిదై పొల్పారుమే నప్పుడ 

గలముల్ సిగులుగొంటి వింటిరె చనెంగా యవ్వి పై ధోరణికి, 
౧ టా 

వల్ల భు. డల్లనం గొనుండు6 బయ్యెద (బశ్రయ మెంచి వాంచు మో 

మల్లలిం గౌలిటం బొదువ నంగము లెల్ల మయుంగు నేసికో 

నెల్ల (పయత్న ముల్ జలుపు, నే మనశేరక చూచు నెచ్చెలీం 

బల్లవితస్టాయమ్మున నవస్నువ తొల గృళించు సిగ్గున౯ 

(పేమసుమమ్ముు వృంతము నికృంతమయె (పణయోపహాోరను 

ల మటుమాయమైన వినివృ త్తములై న సుభావభావనల్ 

మో మటు పెట్టి కిమ్మనక పోయిన చెయ్యు(డు వీిలితూల బే 

లా! మహిలా! మనమ్ము చనినట్టి దినమ్ముులయిమ్ము తెంచిమే౯. 



వలా 'మెపువుదీవ వాడి వరు ౫ య్యెం? పొాండుగండసలఠి 

"బేలా బేల! మొగమ్మునం చడుగం (బాణేశుండు నైజమ్ము వ్రీ 

జాలుల్ వొమ్మని (గన యావలీతగా. జారగంగి నిట్టూార్సుచు౯ 

వాలుంగన్ను కొ లంకులం దొజలు బాప్ఫ మ్మా దెస౯ డుల్చెం దాF౯ 

చాలా! వల్లభ! మాను వుల్క యెదిగూార్చల౯ా దాన నేం జాలితి౯ 

జాలి౯ మా కిటు నాపరాద్దుండవు దోసం బంతయు౯ నాడె కా 

యెలా రాపడి యెల్లు వో వగతు ప్? వెవ్యూరిదా (మోలః నా 

మో)లక౯ా నీ కవుదాన నేది! చెలివా పాల్పొంద కేం గుందనే, 

వలువం గై కొన దింతి తా భుజలత౯ ద్యారస్థలిం 'జేర్చ ద 

ర్లల మట్టుల్ వడిదొర్లం బో దశుగులం బస్టానే మొ నాలస మం 

'చలతిం. బల్కు దు; మానివై వెం బయన మ్మాతండ బీమురాత ని 

వమృల మావేల దదసికల్పితసరిత్కల్లోల వ ముల్లోలమై 

సీలకణా! నిసర్లరమణీయతీకుం దవు కావు; తీవల౯ 

మేలమ్లులాదు నీతనువు 'మేకొని డుల్చిన భూపణాళి ని 

క్కాలమునం గడు వెజుపు కల్పన జల్పెడుం జూడం జూడ నే 

లా! లలితాంగి! క్ఫుంగుచు ననల్పచిగోప చితవ్యథోద్ధతీ౯. 

కాల మ్మంత యు ముగ్ధ ముగ్ధ్గతే వితా గావింపంగా చేల యి 

"ఖ్రులం జాలుము కిన్క- మునో_ను ధృతి౯ “సూమింపు త(_త్సార్హ రవ. 

యీలీల౯ సకి వల్క_ం గల్కి. యను భాషింపంగ బే మెల్లగా 

నాలించుంజుము మన్గనఃస్థితంండు వాం డంచు౯ వెజుం "'చెంచుచుకా. 

ఈ నడిరేయి నేయడకు నేగి దిటుల్ కరభోరు! వారే?! 

పాణగణాధికుండు స్రియవల్ల భోం డున్నెడకు౯) వెజుం గొనం 

గానవు తో%వం బోవొకొ నికామసహాయవిహీన? 'వెంతలే 

నీ నయ మింతయే విడువ నేర్చునె సూనశరుండు వెన్ను ౯, 

అమరుకము 

కిన: 



కర్నాటక సంగీతవిధానము 

గానకళాభివృద్దికి సూ సూచనలు 

(శ్రీ ఆరిపీరాల సక్యనారాయణమూ ర్తి 

0 

న్లో బ్ర)హ్మగంన్థిజమూరుతానుగతినా చి తేన హృత్సంక జే 

సూరీణా మనురంజక శుతిపదం 'యోయం సయం రాజే, 

యస్మాద్గ్దాామవిభాగ వర్ణ వర్ణ రచనాలంకారజాతిక మో 

వంచే నాదతనుం త ముద్ధురజగబ్లీతం ముచే శంకరం. (సం! ర) 

అనెడి శ్లోకానుసారము సర్వమునకు విధాన మగు నాదబివ్మా మునకు మున్ముందు వందన మొన 
రించి తదుపరి గానమునకు" ప ప్రధాన మగు నాదోత్స త్తీయగు విధమును గమనించుట విధి యగు 
చున్నది. కనుక పాఠకమహాశయు లీ కర్తాటకసంగీతవిధా నసంగ)హమును శృద్దతో పరిశీలితురు 
గాక్ యని వోరుచున్నాను. 

నాదో త్స త్తి 

యోాగాధభారము లారింటిలో మొదటిదై న న మూలాధారసానమునందు గల  బృవ్మాగింకి యనే 

చతుర్షశదళచక ఇమునం దుండు సూక్షాన్ని చేత మేేరెపింస: బడిన ప్రాణవాయువు ఆర మా 

నాభి హృదయ, కంళముల మూలముగా వెడలుటచే నాద ముత్సే ర్తి యగుచున్న ది. అట్టీియీ నాదమే 

వేదముల కాభారస్తాన మనియు, ఈ నాదమువల్లనే పద వాక్యకావ్యనాటకాలంకార శాస్త్రము 

లును, స్వర వర్ణ గా9మాద్యలంకారాదులును బుట్టుచున్న వనియు, లోకమునకు ఆదికారణము నాద 

మనియు ెలియబడుచున్న ది. కనుకనే అట్టి ట్ర నాదోక్కృష్టతను గమనించుట విధి యగునని చెప్పుటకు 

కారణమైనది, 

నాచ పాశ స్ట్యము. 

న్లో, నాదోపాసనయా దేవ. బ్రహ్మ వివుమహే హేశ్వరాః . 

భవం త్యుపాన సీతా నూనం యస్నా చేశే త దాత్శకాః. (సం॥ రు 

అను శ్లోక పీమాణముచే సృష్టి సి మిల్స్ లయకారకుల న త్రిమూ ర్వు రులగు (బహ్మా, శి విమ్హ మహే 

శ్యరులు నోదస్వరూపు లగుటచే “నాదమువల్ల నే యుపి సింపేబడుదు రని నిశి త మగుచున్న ది. 

అట్టి తిమూర్తి స్వరూప మగు సీ నాదముచే. చేర్చజుచున్న. గానపాోశ_స్త్య స్త్యమును పరికించుట 
యత్యవసర మగును. 

3౧౬ 



కర్నాటక సంగీత విధానము 

గానపా9 శ స్ర్యృము 

నో గీతిగానేన యోగ స్యాత్ యోగా చేవ శివైక్యతా 

గీతిజ్ఞో యదిణయూగణగేన స యాతి పర మేశ్ళరం. (సూ! సం) 

అను క్లోక(పమాణము ననుసరించి భ క్కితో చేయబడు గానము కౌరాగమగుచున్నది. ఆ యోగము 

చేతనే పురుషుడు పరమా లై్మకత్యమును బొందు నని తెలీయంబడుచున్నది. అదియునుంగాక్ష 
“నావాం వసామి వై కుంశే న యోగిహృదయే రవౌ,మద్భకా యత్ర గాయంతి తత్ర తిష్టామి నారద” 

అనెడి భగవద్వాక్యము ననుసరించి భగవంతునికి మిక్కిలి యఖీష్టమగు నివాసస్థానము, వైకుం 

ఠము యోాగుల హృదయవీఠ ము, సూర్యమండల మునకంకు తేన భ కుడగునాడు గాన 'మొనర్చు 

నట్టి స్థానమే తన కళీష్టమగు నివాసస్థల మని తెలియుచున్నది. ఇట్టి మహాకారణము వల్లనే 
నారదాదిముహర్షులు గతము ఉత్కృష్టమైన యో గానకళోపాసన  చేసియే భగవదనుగివా 

పాతు)నై యుండుట లోకవిదితేయు. “యద్యదాచరతి ఇష్ట స్తత దేవేతరో జనఖి యను (పామా 
ణము ననుసరించి యీ కలికాలమందునూడ సంగీతతిమూ ర్లు లగు నీవు త్యాగ రాజ, పీశ్షీత, 

శ్యామా స్త్రలే గాక (క్రీ జయదేవ, సారాయణతీర్థ, పురందర విళలాది మహాభ కశిఖామణులు 

సయిత మో గానకళోపాసనచేతనే దై వసాక్షూత్కారము నొంది, తరించి, ము క్తి నొందుట (పత్వవ. 

(పమాణము లగుచున్నవి. అదియునుంగాక “శిశు శ్వేత్తి పశు రతీ వేత్తి గానరసం పుణే” అను 

నార్యో క్పిచే ధిశ్కు పళ్ళు ఫణ్యాభులుసయితే మొ గానరసము గోలి తన్మయతే నొంది తమ సవాజ 

నై జములనుగూడ విడనాడి మహానందమున  నోలలాడుచుండుటచేతను వర్తమానకాలమున 

పాశ్చాత్య దేశములందలి చైడ్యశాలలందు దీర్భకాల శౌవధనేవచే కుదురని ఆయా రోగుల శరీర 

రుగ్మతలకు సూడ ఆయా వాద్యములను ధ్యనింప జెసి తద్ద్యారా వివిధరుగ్ముతల నినారించి రోగుల 

నారోగ్యవంతులుగా జేయుచున్నట్లు వార్తలు "దెలుపుటచేగను మానవులకు సర్వవిధముల గాన 

కళోపాసనకంకె ఇహపరసుఖదాయకమైన యు త్ర మో త్తమ మగు సాధనము మరియొక టి 'లేదనుట 

నిర్వివాదాంశ మగును. అయితే మానవు లీ గానకళోపాసన జేయుటకు మున్ముం డాశా(స్ర్రుమునందలి 

లక్ష్షణవివరము లన్నియు 'ెలిసికొన్ననేగాన్సి అందు గల లక్ష్యుము ననుష్థా నమునకు 'దెచ్చుట 

యసంభవ మగుట'చే గాన శాస్రువముందలి పాొముఖ్యమైన శుితి, స్వర, రాగ, ఆాళాది లత్షణ వివర 

ముల నిందు సంగహముగనై న చెలుపు టత్యావశ్యకమైయున్నది. 

శంతి నిర యము 

నాదోత్ప్స త్సియందు జెప్పబడినటుల పాంణాగ్ను లసంయోగముచే నేర్పడు పిణవనాదము మను 

ష్యుని నాభి హృదయ కంఠము లనెడ్ తిస్థానములనుండి బయలునెడలునపుడు అతివెందము 

మొదలు అత్యుచ్చమునజకు గల యీ నాదమును విడివిడిగా జేయుచో 66 నాదము లగును, ఏటినే 

పూనర్వాచార్యులు శుతు లని వ్యవవారించి యున్నారు. 
zn 



శ్రీ అయ్యంకి వేంకటరమణయ్య గారి సన్మాన సంచిక 

ద్వావి౦శతి శు9తి నిర్ణ యము 

పై చెలిపిన 66 శుతులును మంద), మధ్య, 'తారములను త్యిస్థాయు లందు గల వగుటబే ఒకొ హాకా 

సాయికి శుతులను విభజించిన 22 శుతు లగును. ఏటినే ద్యావింశతిళుతు లని వ్యవహరించి వాటికి 

పసగా, ఫ్రవాి 3, కుముద్వతి, మన్దా, ఛన్షోవతీ, దయావతీ, రంజసీ, రతికా, రాద్్సక్రధీ వజికా, 

పిసారిణ్కి వీతీ మార్ద్షసీ, శీతీ, రకా, సస్పీపినీ, ఆలాకినీ, మద స్త్రీ రోహీణ్సీ రమ్యా, ఉగాి, కోఖిణీ 

మొదలగు 22 నామము లొస గియున్నా రు. ఫీటినే మనము 1-వ శుిత్తి 'వడ్డముగను, క క, 4, -5 

(శుతులు వకశుికి, దిశు' త్రి, క్రీశుతి, చకతుళ్ళు)తి, బుషహభములుగను, 6, 7 99 (శుతులు, శుద్ద, 

సాధారణ, అంతర, తీవ), గాంధారములుగను, 10, 11, 12 శ్ఫుతులు శుద్ద, తీవ, పితిమభ్యమము 

లుగను 1కి, 14, శ్రుతులు చ్యుత పంచమ పంచమములుగను, 15, 16, 17, 18 శుతులు వకళుిక్రి, 

దితుతి, (తిశుతి, చతుక్ళుతి చై వతములు౫ను 19, 20, 21, 22 శ్రుతులు శుద్ద, కైశిక, కాకలీ, 
చ్యుతవడ్డ నిపాదములుగను వాడుకయం దుంచి యున్నటుల గమనింపదగును. 

స్వరనిర్హ్య యము 

పె నుదహరించిన ద్యావింశతి (శుతులును వ వ్య కృముగా | శప్టంచిన నేదియును రంజనము క లుగ చేయదు. 

కనుక పాిచీనవాగ్గోయ కారకు లీ యిరువది రెండు “తోకులను “దతుశ్చతుళ్చతుక్చైవ వడ్డ 

మధ్యమపంచమాః, చేచే ద్వే నిపాదగాంధారా తి) శ్రీ బువభ కై వతౌయను పినూణమున పంచి 

రంజనముగల అశ్షురములతొో" జేర్చి పలికింపబడున వే స్వరము లని చెప్పినారు, ' (స్వ= స్వకీయముగా, 

రంజయంతి = రంజింప చేయునవి. ) 

స్వరస ప్రకవివరము 

డ్యావింశతిళ్ళుతులను (22 శ్వుతులను) వరుసగా 4-8-2 44-44 8--2=౨2 ఇటుల కగిమముగా 

సప్తాతరములకు పంచి వాటికి 

“వడ్డం మయూరో వదతి గావో బుపభభావీణ; 

జావికంతు గాంధారం కాాంచః క కణతి మధ్యమమ్ 

పున్నసాథారణే = కాలే పీక కూజతి పంచవుమ్ 

థై వతం శీంష తే వాజీ నిషాదం బృంవా తే గజి 

అనెడి శ్లోకానుసారము స ప ప్త స్వరములను (పకృతియందలి సహజధ్యనులకు పోల్సి వరుసగా వడ్డ, 

బువభ, గాంధార, మధ్యమ, పంచచు, ఛై వత్కే నిపొదము లను స ప్పనామము 'లేర్పరచియున్నా రు. 

ద్వాదళ స్వరస్థాన నిర్ణ యము | 

పై బెలిపిన సప్త స్వరములవల్ల నే యనేకరాగము లుత్సత్తి యగుటకు పీలు లేదు గనుక వివిధ 
రాగముల నుత్సత్తి జేయుటకు తగినట్లును, వ్య _క్షముగా శబ్దించినను రంజనము గలుగుటకు తగిన 
గమకము లొనర్చ గలిగినట్లును సప్త స్వరము లందలి షడ్డ, పంచమములుగాక మిగత 5 స్యరములగ 
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కర్నాటక సంగీతవిధానము 

మువభ్య గాంధార మధ్యమ, (ధే భెవత, నిషాదములను విభజించుటలో బుపషభములో శుద్ద, , చతుళ్ళుతి 
పట్ఫు) తి అను కి బువుభములును, గాంభారములో శుద్ద, సొ ధారణా అంతర, అను ్ట గాంభారము 
లును, మధ్యవమును లో కుడ, పితి అను లి మధ్యమములును, దె వతములో శుద్ధ, చతుళ్ళు తి 
వట్సతి, అను కి గై వతములును, నిపాదములో శుద్ధ న శై ఛికి, కాకలి యను కొనిపాదము.ోను 
ఇటుల నేర్చరచి వడ్డపంచమముల 2తో మొత్తము tees 8= 216. స్వరము 
'లేర్పరచియున్నా రు. అయిలే ఇందులో చతుళ్ళుతి బువభసానములో నే శుద్లగాంధారమువను 
సాధారణ గాంధారస్థాన “ములో నే పట్ఫుతి బుషభమును, చతుళ్ళుంతి ఎథెవతీస్థానములోనే శుద్ద 

నిషాదమును, శక న నిహోదస్థానములో సే వట్లు స) um వతీమును బుట్టున 'ట్లర్పరచినందున 

16 స్వరములును Er స్వరస్థానములందు బుట్టుచున్న ని, ఇవే ద్యాదశస్వర స్థానములు లేక స్వరము 

అందురు, 

రాగో త్సత్తి వివరము 

“రయహోాయం ధ్వనివి శామస్తు స్తు స్యరవర్ష విభ్తూమితేః 

రంజకో జనచితానాం స రాగ; కధితో బుర్రై; రతీ 

అను పిమాణమునే వది స్వరవర్ష ములచే అలంకరింపబడి జనుల చిత్తమును రంజింప జేయునో ' అట్టి 

ధ్యనివిశేవమే రాగ మని చెప్పబడును. ఇట్టి వానిలో (ప్రాముఖ్యము గల 72 రాగము లుత్సేత్తి 
యగు విధమును మున్ముందు తేలిసికొను 'టావక్యేక మగును, 

72. మేళకర్త రాగోత్స _త్తివివరము 

లోగడ తెలిపిన పదునారుస్వరములల్ లో వడ్డ - ళు, బు - శు, గాం-ళుు మ-పం - ళు భె - 

శు, నిషూదములు ను కుద్ద స్వరములనియు, ద, బు-వ., బు- సా, గాం - అం, గాం - ప, మ- 

చ ద - నై. ని - శా. నిపాదములు 9 యును సకృతిస్వరములనియు చెప్పబడును, పె నుడివిన 
గే శద్ధస్వరములవల్ల ముదటి 'మేళము ఏర్పడుచున్నది. ఇటులనే పై చ శుద్దస్వర మలతో శై = నిపూద 

భేదమువలన 2వ మేళము, కాకలీ నిహోదభేదముచే కివ మేళము, వ చే వేత. కై. నిషాద భేదము 

లచే 4వ మేళము, చ. జైవత కా - నిషాదములవే 5వ మేళము, వ . -ధెవతే కా - నిపూాదభేదము 

లచే (ప్రన్హరించగా 6వ మేశము వర్పడుచున్నది. ఈ 6 మేళకర్ర్తలకు మొదటిచక్రము అస పేరు. 

పై విధము ననుసరించి పూర్యాంగమగు ళు. బు- సా, గాంధార భేదములచే చేర్చడునవి 6 మేళము 

లును, చు,యు- ఆం, గాంధార భేదములనలై 6 చుళములును చ, బు- సా, గాంధార భేదములవల్ల 

6 మేళములును, చ.బు- అం. గాంథారభేదములవల్ల 6 మేశములును వ.బు. అం, గాంధార భేద 

ములవల్ల 6 మేళములును మొ త్రము గ ౫ 6= 86 మేళక ర్హలు శుద్ద మధ్యమ (పస్తారముచే నేర్పడు 

చున్నవి. పిటిని తిరిగి ప్రతిమధ్యముే (ప_స్హరించగా మరియొక శీరీ మేళము 'లేర్చడుచున్నవి, కనుక 

మొత్తము లీర'-- 86 = 72 మేళకర్త లేర్పడుచున్నవి. ఏటికే జనకరాగము లని చేరు. ఇటుల 

జనక రాగ ప్రణాళిక 'నేర్చరచి ఏటికి కనశాంబరి ఇత్యాది 72 నావుములుకూడ ey చంకటమభఖ వా 

56౯ 



శ్రీ ఆయ్యంకి వేంకటరమణయ్యగారి సన్మాన సంచిక 

శేర్పరచియున్నారు. కాని పూర్వికులగు (శ్ర గోవిందావారిగా శేర్బరచిన కనకాంగి, రత్నాంగ్ 

ఇత్యాది 72 సాముములే వర్తమానకాలములో ఆచరణలో నున్నవి, ఈ 72 మేళములను చక్రము 

నకు 6 మేళములనంతున (72 ఈ 6 =) 12 చక్రములుగా విభజించి వాటికి ఇందు, నేత్ర, అగ్ని, 

వేద, బెణ, బుతు, బుపి, వసు, బ్రహ్మ, దిళ్సి రుద, ఆడిత్య అను 12 నామములు పెట్టి 

యున్నారు. పైవిధముగ అపూర్వమైన యీ 72 మేళకర్తల రాగపథకము నేర్పరచిన పూర్వ 
భాగేయశారకు లెంతయో చిరస్నృరణీయు లనుటకు సందియము లేదు. 

జన్యరాగ ప్రణాళిక | 

మె దెలిపిన 72 మేళక ర్రలలో ఒక్కొక జనకరాగమునకు సంపూర్ణ భేదము 1, పాడవభేదములు 6, 

కుిడవభేదములు 15- ము త్లము (1+6+15 =) 22 భేదములై తిరిగి సంపూర్ణ, హాడపు బెడవ 

భేదములగు 22 భేదముల నొందుటచే (22 X22 =) 484 "రాగములు పుట్టుచున్నవి. వీటికే జన 
'రాగములని పేగు. ఇటుల ఒకొ-క్కొ_ మేళకర్తకు 454 రాగముల వంతున (72x 484 =) 84848 

జన్య రాగములుగాగాని, సంపూర్ణ భేదము లేనిచో (72 ౫ 488 =) 84776 వర్ణరాగ ములుగాగాని 

పర్పడుచున్నవి. ఏటి కింకను వకనంబంధము గలిగినచో “అనంతా వై రాగా” అను పిమాణ 
ముచే రాగము లనంకము లని చెప్పుటకు హేతు వగుచున్నది. 

పంచదళ గమక వివరము 
వై నుదహరించిన రాగములకు ఈ [క్రింది శ్లోకానుసారము గమకము లత్యంత పోముఖ్యము లగుట 
అనుభ వైక వేద్యము. 

శ్లా! స్వరన్య కంపో గమకః కొతృచి త్రనుఖావహాః 
తస భేదాస్తు తిరిప్క స్ఫూరితః కొంపిత స్తథా 

లీన ఆందోలితవళీ (తొభిన్న కురుళాహ తా; 

ఉల్లాసిత; స్తాపతశ్చ గుంఫిత్రో ముద్రిక స్తథా 

నామితో మిళిత పంచదశేతి పరికీ రతాః 

(1) తిరిపము, (9) కంపితము, (8). స్ఫురితము, (4 లీనము, (ధ్) అన్లోలితము, (6) వళి (7) త్రిభి 
న్నమ్సు (8) కురుశము, (9) ఆహతము, (10) ఉల్లాసితము, (11) స్టావితము, (12) గుంఫికేము, 
(18) ముది్రితేము, (14) నొమితేము, (15) మిళిితము లనునవి పంచడశ ౫గవుకములు. ఇవి 
ఒకటితో నొకటి చేరి మిశిగమకము లగుచున్నవి. రాగమున కిట్టి గమకము లనేకముగ నుండిన 
గాని రాగవిస్ఫూ ర్తి గలుగ దని నిశ్శంకుడు మొదలగు పాోచీనవాగోేయశకారులు 'జెలుపుట సత్ 
దూరము గాజాలదు. ఇటుల గమకయు_క్ష మగుటవలననే . ఈ కర్నాటకసంగీతము తీదితరసంగీత 
ములకంకె మిన్న మై దినదినాభివృద్ధి జందుటయేగాక ఖండాంతరములకు సహిత. మాకర్షింపబడుటకు 
కారణమైనది. _ కర్నాటకగానకళకు పొముఖ్యమైన రాగ, తాళములలో రాగపికరణము 
సంగ్యాహముగా జెప్పినందున తాళప్రకరణము స్ కింద చెలుపుట గమనించునది, 

విం - 



కర్నాటక సం గీతవిధానము 

త్రాక్టో త్స త్తి తి వివరము 

న్లో॥ తకాగ శంకరః పోలో లకార శక్ క్రి పళ శ 

శివశ కి సమాయోగా త్తాళ ఇ త్యభిధియ తె, 

అను పిమాణమున తకారరాపకుడగు. శంకరుని యొక్కయు,  లకారరూవీయగు పార్వతి 

యొక్కయు సమాగమముచే తాళ ముత్ప త్తి యగుచున్నది. అట్టి తాళము - కాలము, మార్లము, 
క్రియ; అంగము, గ)వాము, జాతి, కళ లయ యతి, ప)స్వారములేను దళపా/ణయు క క మై వాడ 

బడుచున్నటుల గమనించునది, 

సప్పతాళశనముల వివరము 

పె చెలిపినటు లేర్పడిన తాళములు ముఖ్యముగా వడు, ఇవియే ధృవ, మరఠ్య, రూపక్క ర్ఫుంపె, 
తి)పుట, అట, ఏక, తాళము లనబడును, 

85 తాళముల వివర ము 

తాళనిర్ణయములో జెలివిన స్పప్తతాళములను తశ), చతురళ), ఖండ్క మిశ్ర సంకీర్ల ములను 
పరచజాతులచే పుస్త సరించుటవే. (7౫5-85 తాళము లగుచున్నవి. వీనినే శ్రీకరాది ' “ముప్పది 
మైదు తాళములని కర్ణాటక సంగీతమునందు పాముఖ్యముగా నేటికిని వాడుచున్నారు. మరియు 
సీసికి (త్మిళు చతుర ఫ్ర, ఖండ, విశ, సంకీర్ణ ములను గతిసంయోగముకూడ కలిగిన నివి (85 ,4 5=ా) 175 
తాళములుగా వర్పడు చున్నను, వానికి పృ క్యేకనామములు మాత) మెందును గనుబడుట లేదు. 
వాడుకలోనున్న ఈ 85 తాళములును ఆ ళాంగములగు వడంగములలోని సశబకి బ్రకి/యలగు 
లఘు, (దుత్క, అనుదుతముల మూడింటివలననే యేర్పడుచున్నవి. మిగత నిశ్శబ్ద కి ఏయలగు గురు, 
పుత్ర, కాకపాద అంగములగు మూడును అముంగళకరములని వ్యవహారముననుండి తొలగింపబడి 

నవి. కాని పాచీనులు ఈ తివిధములగు నిశ్శబ్ద క్రయాంగములనుగూడ జేర్చి, అష్టోత్తర శత 

'తోళములను 108 తాళముల నేర్పరచి వానిని చచ్చత్పుటాది నామములతో వ్యవహరించి 
యున్నారు. ఇవిగాక రత్నాకర గ్రంథకారుడై న శార దెవుడు వింశత్యు త్త తర శత తాళములని 

మరి 120 తాళముల నేర్చరచి వానికి ప్రత్యేక నామములుకూడా పెట్టియున్నాడు. కాని మె 
దెలిపిన ముప్పదిమైదు' తాళములుగాక మిగత తాళములన్నియు వాడుకలో లేవనియే చెప ఏదగును. 
ఏలన సామాన్యముగా వాడుక యందున్న 85 ఆతాళములలోనే నిర్షిష్టమైన లయతో గానము 
"సేయుట నేటి గాయకు 'లనేకులకు కష్టసాధ్య మైనపుడు మిగిలిన 10౪ గాని, 120 గాని తాళముల 

ననుహైనమునకు చెచ్చుట యసంభవమనుటలో, నెట్టి అతిశయో క్రి యులేదు. గనుక గానకళ్లోపాస. 
కులు పై దెలివినట్లు విశిష్టమైన యా రాగ తాళ లక్షణములను బాగుగా. గు శ్లెరింగియే యీ 
కర్ణాటక గానము. నభ్యసించుట విధియగుచున్నది. 

సంగీతవిభాగము 

అదికాలములో గానకళ ఒశేవిధముగానుండి, తదుపరి కొంతకాలమునకు రెండుగా విభజింపబడి 

mm ' కిం 



శ్రీ అయ్యంకి వేంకటరమణయ్యగారి సన్మాన సంచిక 

నారదసాంప)దాయమై నేటివరకు దవీణహిందూ దేశీయులచే నుపాసింపబడు గానము కర్ణాటక 
సంగీతమనియు, హనువుత్పంప)దాయమై నేటికిని బె _త్తరాహులచే నుపాసింపబడు గానము 

హిందూస్తానీ సంగీతమనియు వ్యవహరింపబడు-చున్నది. 

హిందూ స్టా పీ సంగీత ము 

అయితే పె వె దెలీపిన ఈ “రెండు గానములందుగల లశ్యలవ్షణములకు చాలావరకు వ్య త్యాసము 

లున్నను, అవి ఆ యా చేశగానములకు తగినట్లు వర్పరచిన లతక్ష్షణముల ననుసరించియ ఆ యా 

లక్ష్యము లుపాసింపబడుచున్న వనుట నిస్సం'చేవాము. అయితే “కశోతృచి త్త త సుఖావహాళి” అను 

(పసమాణముచే రాగకాళములకంశు సుఖమే | పథధానముగ నెంచి జె త్తరాహులు గానముజేయుటం 

బట్టి సుఖపూరితమైన వారి గానము అచ్చటనేగాక మన అంధ), తమిళ చదేశములకుగూడ వ్యాప్తి 

జైంది' ఇచ్చటి గానక శాభిలామలగు, నాట్యకళోపాసకులగు కొందరు నటీనటకులను, ముఖ్యముగా 

చలన చిత్రనిర్మాతలను నాకర్షించి వారిచే అనుప్టి౦పబడుచు వారి యభిహానమునకు పాత )మగు 

చున్నది. ఇందులకు వారి మధురమైనగానము, మృదువైన వారిభాషయు కారణమున నొప్పును, 

కాని ఇట్టి అన్యదేశ సంగీత వ్యామోహము 'దేశీయకర్షాటక సంగీ తాభివృద్ది కెంతయో యాటంక 
మనిన దశేణపిందూ చేశీయు లెవ్వరు కాదన జాలరసయే నా యభిపా యము, 

కర్ణాటక సం గీతము 

దవీణహిందూ దేశమునందు అభ్యసించు నీ కర్తాటక సంగీతమునందలి ఉత్క్బృప్టత గాంతవరకు 

పరిశీలించుట చేశీయపాఠకుల విధియగును. గానకళోపాసకు లిందలి లశ్షణవివరములను ముఖ్య 

ముగా పాటించి రాగతాళములను, అందుగల ధాతుమాతునులను, లత్షణసమ్మతముగా నుపాసించు 

టయే ప్రథమక _రృవ్యముగా నెంచుటచే. కర్ణాటకగానములో సుఖమే ప్రధాన ఆశయముగా 

నెంచ ఏలు లేకున్నది. అందువే నీ కర్తాటక గానకళోత్కృష్టత కొందరు ేశీయుల నాకర్షింస 
లేకున్నను ఈ కళయందలి రాగ, తళ, ౫ వ్వా జాతి గతుల యొక్క_య్సు వివిధములగు “is, 
వర్ణ, కృతి, పద, కీర్తనాది లక్ష్యముల యొక్కయు, రాగములందలి వివిధగమకముల యొక్కయు; 
నో ధర్మ సంగీతములోని భాగములగు రాగ తాన, స్వర పల్లవుల యొక్కయు నిరిష్టమైన 

లయ ఆ యాతాళ అవరకాల నియమములను పాటించి చక్కగా గానముచేయుటయందు "గల 

కష్టము. గుర్తెరింగీ యిందుగల గానకళాపా)శ స్త ప్రమును గ్రహించిన వో నట్టివారు ఆనంద: 
పరవళులగుట | నిస్పంచేహము, గనుకనే కొందరు జొ ర ావాగాయకు లేగాక, పాశ్సాత్య గాయకులు 
సయితము విశిష్టమైన ఈ కర్ణాటక సంగీతవిధానమును మిక్కిలిగా కొనియాడుటకు హేతు వగు 
చున్నది, | (| 

గానకళా పిదర్శనమునందలిమాద్చలు -ం 

ఇప్పటివలెగాక పూర్ణము దవ్నీణహిందూదేశ వాశ్లేయకారకులు గానకళను పిదర్శించుటలో 
రాగమునే విశేషముగా ఆలావించి, తదుపరి -తానముపాడి, స్వకల్పితమయిన వివిధములగు క్షీర్తన 
ముల గానమువేయుటతో గానపరిసమా క్రి నాందించుటయేగాక అపారమయిన వారి పాండిత్య 

ల౨౨ 



కర్నాటక సంగీతవిధానము., 

మును గూడ పిదర్శించెడివారని తెలియుచున్నది. తదుపరి వెలసిన వాగ్లేయకారకులు వైవిధ' 
ముగా గానముచేయుచు జయటేవుని. అష్ట్రపదులును, రామదానుని క్షీర్తనములును గూడ గాన: 
మొనర్పుచుండి రని తెలియుచున్నది. కాసి. రానురాను ఒకళ 'తాబ్రమునుండి రాగము, 'తొనము,' 

కృతి, కీర్తన, పదము, జావళి, పల్లవి స్యరము మొదలగు నివిధ సంగీతరచనలు గాన మొనర్చుట: 
ఆచరణలోనికి వచ్చెను. ముఖ్యముగా స్వరము, పల్లవి పాడువిధానము ఇటీవల నేర్పడిన దనియు. 
చెప్పవచ్చును, | ' 

. గాన కళాభి వృ ద్ధి _ 

ప్రాచీనకాలమునుండి గానక ళాభివృద్దికి పలువురు వాగ్టయకారకులు - పలువిధములగు - ఉత్కృష్ట. 
గ్రంథములను మాతృభాషలో రచించి అమూూల్న్వమగు "సీవచేసినన్సు 18, 19 శతాబ్బములందు. 

జన్మించిన సంగీతతి )మూార్తులగు (శ్రమ త్యాగరాజ, దిశీత, శ్యామశాస్తు)లును, పురందర విఠల, 

. మేత్యుబ్ఞు నారాయణళీర్థాది మహావాగ్షేయ కారకులును అపూర్వమగు వారి గేయకల్పనల ద్యారా 
గావించిన నిరుపమానమగు సేవ ఆకళను ఇంతటి అత్యున్నత స్థానమునకు తెచ్చుటయేగాక ఆసేతు 

హిమాచలపర్యంతము వ్యా ప్పి జెందించి ప్రతిమానవునిలో నూతన అభిరుచిని “లేక త్తించినదనుట 

నిర్వివాదాంశము. ముఖ్యముగా ' వాల్కీ కాంశసంభూతుడై న (శ్రీ త్యాగరాజు సంగీత సాహిత్య 
సమర్హ్ముడె సద్దురుకటాక్షముచే లభించిన. మహోజ్ఞానముచే 96 కోట్ల తారకము జపించి దైవసాత్రూ, 

'త్కారము. నొంది తత్సలితముగ లభించిన దైవప్రేశేపణచే రామాయణకథానుసారముగా. 
రచించిన భ క్తిపూరితములగు 24,000 కీర్తనములు, వాని రాగతాళముల అమరిక, మాతువుల, 

పొందిక, పదలాలిత్యము, అర్ధమునందలి సొంపు, గంభీరమగు వేదాంత భావము, ఉత్కృపత, యాన. 

ద్భారత దేశమునందేగాక ఖండాంతరములందు సయితము కర్లాటకగానక శా ప్రశ స్తికి "పాతు వయినని.. 

పాొంచీనసంగితలక్షణగింథరచన 
సంగీత శాస్త్ర సంబంధమగు సంస్కృత గంథము లన్నిటిలో చాల పురాతనమైన (ప్రాముఖ్య (గ్రంథము 

భరతాచార్యుని నాట్యశాస్త్ర మొక్కకు. ఇతడు షుమారు 1500 నంనత్సరములకు పూర్వముండె- 

నని .- తెలియుచున్నది. తరువాత, మతంగుడు బృహేశి ద_క్తిలుడు నారదళిక్ష, -నారదుడు సంగీత. 

మకరందము అను గింథములను రచించిరి. ఇప్పటికి.'700 సంవత్సరములకు మునుపు. శార్హదేవుడు- 

సంగీతరత్నా కర! గంధమును, తరువాత వోడయిన సోమనాథుడు రాగవిబోధమను చక్కని సంస్త త. 

గ)ంథమును రచించియున్నారు. ఇతడే ఇప్పటి వీణయందలి తంతు)లకు కొలతల నేర్పరచి ఆయా, 

స్థానములకు తగిన మెట్ల నేర్పరచి ఆయా స్వరములు పలుకునట్టు మొట్టమొదట కనిపెట్టిన మహ 

సీయ్యుడు. తరువాతవాడైన' రామామాత్యులు స్వరమేళకళానిధి, ' శ్రీరఘునాథనాయకులు గోవింద 
దీశీతారుని సహాయమున సంగీతసుధ, గోవిందాచార్యులు సంగ )హచూడామణి, "వెంకటమఖ 

చతుర్షండి ప కాళిక ) (శ్రీతులజాజీ సంగీతస్తారామృుతము, మొదలగు ఉత్కు ప్టసంగీతలక్షణ గ్రంథ 

ములను రచించిరి. ఇట్టి గ)ంథము లనేకముగ నెందరో రచించియుండుటవలననే కర్ణాటక సంగీత. 

3౨౩. 



శ్రీ అయ్యంకి వేంకటరమణయ్యగారి సన్మాన సంచిక 

కళ యింతవణ్నకైన సశ్మాస్తీయముగా అభివృద్ధి జెంది చిరస్థాయిగా నుండుట కవకాశము' 

కలిగినది. అందులకు ప్రాచీన వాగ్గేయకారకు 'లంతయో చిరసంస్కరణీయులు. ఇ్రటీవలను 

గూడ గాయక శిఖామణులగు కొందరు సంగీతసాంప)దాయప దర్శిని ఇత్యాది ఉద్ద్రంథ 

ములను కొన్నిటిని మాత్యము రచించి గానకళాసేవ చేసియున్నను, ప్రస్తుత ప్రభుత్య 

నియమిత సంగీత విద్యావిధానమునకు తగిన ట్లుపకరించు లక్ష్య లక్షణ (గ్రంథము లింకను ప్రిల్వే 

కముగను, సుబోధకముగను రచించుట యవ సరమగును. అట్టివి ఏర్పడినచేగాని యీ కళ విరివిగా 

యావద్భారత చేశమునందును _ వ్యాపించుటకు సాధ్యము గాదు. అయితే యిట్టి పాఠ్య 

గ్రంథములు రచించుటకు తగిన యర్హ్యతగల గాయకో త్రము లచ్చటచ్చట నేటికిని కొందరు శేక' 

ఫోలేదు. కాని ఆనాటి ప్రాచీన లక్షణ స్ గంథర చయితలకు అప్పటి సంస్థానాధశ నరు లొ సగినంత 

యాదరణాభిమానములు నేటి సంస్థానాధీశ్ళరులుగాని, ప్రభుత్వ ముగాని చూపని కారణమున 

కొలదిగానున్న యిప్పటి లక్ష, పలయత నఖ చయితల్టంథ పక టనా [పయత్నము లేమాత ము 

సఫలముగాక యున్నవనుట సత్యదవారము గాజాలదు, 

గానకళాభివృద్ధికి తోడ్సడిన సంస్థానములు 

మొదట మన దేశమందు కర్ణాటక సంగీతమందలి అత్యున్నతమైన పరమార్థమును గ్రహించి 

స్వయముగా గానకళోపాసనశేసీ, గానకళను తగిన ట్లాదరించి పోషించిన సంస్థానములలో "మొద 

టిడి తంజావూరు సంస్థానమనియే చెప్పదగును. ఏలన ఆ సంస్థానాధీశ్వరుడగు రఘునాథ 

నాయకుని కీ గానకళయందుగల అత్యంతాభిమానమున వాగ్లేయకారకుడగు గోవింద దీశీ-తావని 

పీథానమంతి)గ నియమించుకొని వారి సహాయమువే తమకుగల గానకళా పా ఛపీణ్యమున 

“నంగీతనుధ” యిత్యాది ఉద దంథముల రచించుటయేగాక యశేకపండితులనుగూడ పోవీంచుటరయే 

తార్ధాణ మగును, రెండవది ఎట్టయాపుర సంస్థానము. ఈ సంస్థాచాధీళులు ప్రక టించున అమూల్య 

మైన న సంగీత నాంపదాయ (పదర్శినీ ( [గంథ సంపుటము శే నారి కీ గానక శాపోమణయందలి అత్యం కాభీ 

'మానమును వెల్లడించుచున్నది. కాలక్రమమున అట్టి గానక శాపోవక ధురీణములైన సంస్థానములు 

శిధిలావస్థ జెందుట గాయకుల దురదృష్ట మనక తప్పదు, అయితే వర్తమాన కాలములో తగు 
రీతి నీ గానకళ నభివృద్ధికి తెచ్చుచున్న దశ్నీణదేశ సంస్థానములలో ముఖ్యముగా తిరువాన్కూరు 

మైసూరు, విజయనగరము లనుట యథార్థము. అందుల "క మహారాజు లెంతయు |పశంససీయులు, 
ఈ సంస్థానాధీళుల నాదర్శముగ నుంచుకొని తదితర సంస్థానములుగూడ త్మ్యత్పయత్నమునకు 

గడంగి తవు సహజ 'దార్యమును చూపగల్లిన చో మున్కుందింకోను గానకళ మిక్కిలి యభివృద్ధి జెంది 

గాయకులు నిరంతరముచేయు కృషివల్ల ననేకులు గానక ళావిశారదు.లె తాము తరించి, యితేరులను 

గూడ తరింసజేయుట నిశ్చయము, 

విశ్వ విద్యాలయములు, ప్రభుత్వమువారి తోడ్పాటు ' 

ఇటీవల కొన్ని సంవత్సరములనుండి ఇహపర సుఖదాయకమైన నీ కర్ణాటక సంగీతము మన మదశాను 

కిక 



కర్నాటక సంగీతవిభావము 

విశ్వవిద్యాలయము చారి వేగాక రాష్ట్రపభుత్వమువారి దృష్టి నాకర్షించుట, గానక శాభివృద్ధికి సూచ. 

నయు, గానక ార్టుల యదృష్టమనక తప్పదు. ఏలన విశ్వవిద్యాలయమువారు దీని యవసరమును 

గుర్తించి విద్యాపణాళికలో దీనిని జేర్చి తదనుసారముగ లక్ష్యలత్షణములందు పరీక్షలు జరుపుచు 

కృ తార్గులగు కళాశాల, డిప్లమోవద్యార్థులకు శుక్నికల్ పరీతార్థులకు యోగ్య తాషత్రము లాసంగు 

చున్నారు. అందులకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వము, తత్సంబంధమైన విశ్యవిద్యాలయము లెంతయు _స్థవనీయ 

ములు, - కాని యిప్పటివలె విద్యారుల యిష్టమునుబట్టిగాక నిర్బంధపఠనీయ శాన్త్రముగా కనీసము. 

ఉన్నత ప్రాథమిక పాఠశాలలు మొదలు కళాశాలల పర్యంతము ల యన్ని విద్యాశాలలలోను 

చనెర్పరచి యర తగల గానక శాధ్యాపకుల నేర్పరచియు, గానకళాధురీణులచే తదితర గానకళాశాల. 

లోగూడ గానకళోపన్యాసముల నప్పుడప్పు డిప్పించుచు గానకళను బోధించినగాని; ఇప్పటి సంగీత 

విద్యావిధానము పరిపూర్ణ ముగ సఫలీకృత మైనదని 'జెప్పవీలులేదనుట సర జనాంగీకార మగును. 

అదియుగాక దీర్భ కాల పరిశ)మ విశేషమున నీ పరీక్షయం దు త్తీర్లుల యోగ్య తాపత్రములొ ౦ది 

గాని, పొందకగాని, యున్నకొలదిముంది గానక శావిశారదుల జీవనముకుగూడ _నుపక రించునట్లు. 

(వభుత్వగానక ళాళాల (వ ల్యేకముగ నొకటియైన నీ రాష్ట్రమున నెలకొల్పబడకుండుట మిగుల శోచ 

సీయము. అయితే ఇందులో కొంతవరకు ప్రభుత్వము ఇట్టి అవసరమును గు_ర్తించునట్లు చేయుటకు 

తగిన ప్రబోధము గావింపని రాష్ట్ర )ప)జల యుధానీనతగూడ కొంత గలదనుట నిస్సంశయము. 

వలననగా శాష్త్రప్రుజలు గానకళ కై యొనర్చిన విశేష ([పబోధమునకు ఫలముగ ఉత్తర దేశ మందలి 
లక్నో నగరమున “వూరీన్ మ్యూజిక్ కాలేజి అను హిందూగ్దాని గానక భాశాలను ప్రభుత్వము 

వారు నెలకొల్పుకే తార్థాణము. దానిని అచ్చటి బోధనను 1941 లో నా ఉత్తరదేశ పర్యటనము 

నందు ప త్యత్షముగ జూచుటయేగాక ఆ కళాశాలాధ్యాపకుల కోరికపై కర్లాటక సంగీత పళ స్య 

మును గూర్చి సంశీ_ప్తముగ నుపన్యసించియున్న నేను ప్రి ల్యేకముగ పృభుత్వగానకళాశాల లేని 

ఈ రాన్ట్రీయుడ నగుటచే నా క్రీ విచారము సహజమగుట అతిశయో క్షి కాదు. గుడ్డిలో మెల్ల 

యనునట్లు పభుతా(ంగీకారము నొంది సశ్మాప్ర్రీయముగ విద్యగణపు గానకళా శాలల స్థాపించి 

రాష్ట్రే) తరులకుగాడ మార్గదర్శకులైన శ్రీ శ్రీ) విజయనగరం మహారాజులవారును, శ్రీ) రాజా 

అన్నామలై చెట్టియూరు వారును ఎంతయు పృశంసార్లులు, 

సిభుత్వమువారి కర్తవ్యము 

ఆసేతువింధ్యాదిపర్యంతముగల యీ దశ్నీణహిందకూబేశమున వ ఒకటి రెండు గానకళాళాలలో 

మహారాజులు నెలకొల్పినను [పభుత్యాదరణ పూ  ర్థిగలేని కారణమున నీ గానకళ సర్వతోముఖముగ 

నభివృద్ధి జెందుట 'దురూహ్యమగు విషయమగును. గావున ప్రభుత్య మోాకి)ంది విధముగ గాన 

కళాభివృద్దికి తోడ్చడు టత్యవసరమైయున్నది. (1) ముఖ్య సెంటరులలో ప్రి ల్యేక గానకశాశాలల 

నేర్పరచుట, (2) అందు గీత, వాద్య, నృత్యముల బోధించు అధ్యాపకుల "సేర్పరచుట. (8) తదితర 

ఉన్నతపాఠ కాలలందుగూడ గానము నిర్బంధవిద్య గా 'నేర్పర చుట. (4) అందుకుతగిన లశ్ష్న పలతుణ : 

3.9% 



శ్రీ అయ్యంకి వేంకటరమణయ్యగారి సన్మాన సంచిక 

గ)ంథములు వాయించుట. (5) వాటిని ప్రకటించుట. (6) ఈకళలోని లశ్షణలక్ష్యుములం 

దు త్తీర్ణులగు వారిచే నుపన్యా సముల నప్పుడప్పు డిప్పించుట. (7) జన బాహుళ్య మో క ళాపర్మిశమ 

జేయుట వీలుగా అన్ని గ)ంథాలయములకు _ సంగీతగంథము లొాసగుట. (8) అన్ని గానకళా 

శాలలందు "వీడి యూ సెట్ల నమర్చి లతో. పీలక్షణములను విద్యార్థులకు అప్పుడప్పుడు మదాిసు 

రేడియో స్టేక్ ద్యారా ం వినివిం చుట. (9) కర్ణాటక సంగీతమునకు ముఖ్యమైన "తెలుగుభాషకు 

నిలయమై;  కోట్రకొలిది అదాయము రాగలుగుచున్న యి విశాలాం ధావనిలోగూడ నొక (ప తేక 

శేడియోస్టేమ౯ నిర్మాణము -జేయుట. (10) తమ పరిపాలనలోని అన్ని మ్యునిసిపల్ , లోకల్ 

బోర్డులు, “తదితర జమోందారులను. తగురీతి నీకళను పోపించున ట్లుత్తరుల నొసంగుట ఈ మొద 

లగు" వివిధరీతులుగా తోడ్చడినచో కర్ణాటక గానకళ యొంతయో అభివృద్ధి 'జెందుననుట 
నిశ్చయము, 

ఆం౦ధియూనివర్సిటీవారికర్తవ్యము 

ఈ సందర్భములో నిటీవలనే గానక ' భాభివృద్ధితె ప్రాయతల్నించుచున్న మనయాంధయూనివర్సిటీ వారు 

గూడ పిశంసనీయులు. కాని వారితోడ్చాటు ఇంకను అపేశీంపవలసియున్నది. కర్హాటక సంగీతమునకు 
మూలపురువు డనదగిన 'త్యాగరాజుకు మాతృ చేశమగు ఆంధ బేశమున నెలకొల్పబడిన యీ ఆంధ 

విశ్వవిద్యాలయమువా శే ప్ర) కేక గానకశాశాల నొకటి స్థాపించి తద్ద్వారా గానక శాభివృద్ధి వేసి 

పండితులను విద్యార్దులను ఆదరింపవలసిన బాధ్యత వహింపనలయును. గనుక, _అంధ్రవిశ్యవిద్యా 

లయాధికారు లీసందర్భమున ఆర్థిక పరిస్థితులు సరిగ తేవను నెపమున ఉదాసీనత నేమాతిము 

చరాపక తగురీతి తోడ్పడుటకు ఆంధి గానకళోపాసకు లెంతయు వాంఛించుట విదితము. 

విద్యార్థులక ర్హవ్య ము 

ప్రపంచములో చేచేశమునగాని -ఒకకళ అత్యున్నతికి రావలెనన్న "ఆ టేశీయులగు విద్యార్థులు 
తత్క_ళో పరిశ/మనై చూపు అత్యుత్సావామే - పథమ కారణమనుట నిశ్చయము. విద్యార్థులు 

తప్పక ఈ గానవాస్ర్రముయొక్క ఉత్క్బృప్టతను' గ్రహించి దిని: నభ స్ట్సింప తగు కృష్. యొనర్చి 

నవోవప ప్రభుత్వ ముగాని యుదానీనత జూపజాలదు. - విధిగా" అట్టి కళాభివృద్దికె తగు 'విధమున' 

తో డ్పడుననుట సశ్చయము Xనుక తః పురుష విద్యార్థి. -లోక మంతయు అమూల్యమైన యో 
య 

సూచనను అంగీకరించి ప్రభుత్వమువా రీ కర్తాటక గానకళకు ప్రోత్సాహము చూపువజకు 

తగిన కృవీ. చేయుదురుగాక యని కోరుచున్నాను. 7 

ఆంధ్ర దే శీయల కర్త.వ్య ము 

ఇటుల కన్లాటక గానక ళాభివృద్ధి _ శొనర్చు పియత్నములలో - మన అంధ)'టేశీయులకం'యె తమిళ 

-జేశీయు 'లెంతయు ముందంజ వేయుచుండిరసీన సత్యబద్ద మగును అందుకు ఈ కిందివి నిదర్శ 
నములు. | 

ol 

3.9౨. 



కర్నాటక సంగీతవిధానము 

(1) ఆ చేశీయుల కళాభిరుచి, కళాపోషణ, కళాభిమానము అందులకు తగిన నిరంతర కృషి. 
వలననే వారికి మదాిసునంటేగాక తిరుచునాపల్లిలో గూడ నొక ప్రత్యే క శేడియోస్టేషకా 

లభించినది. (2) ఆచేశీయుల నిరంతర గానక శాపోవణవల్లనే వారిలో ననేకులు గాయక, “ఫా 

మణు లగుభాగ్యము గలిగినది. (క్ర) ఆచేశీయుల నిరంతర కృషి, ఉదారతల వల్లనే మన "త్యాగ 
రాజుని వర్ధంతి మహావై భవో వేతముగ నేటికిని తరువయ్య్యూరులో, జరుగుచున్నది. (4) ఆచేలీయుల 

చేశాభిమానము, -దీశీయగాయకుల పోమణవల్లనే మ్యూజిక్ ఎకాడమివంటి అనేక గానసంస్థలు నేటికి 

స్థిరముగా నిలువగల్సిగినవి. (క) ఆచేశీయుల మహాత్యాగమువల్లనే అన్నామలై యూనివర్సిటీలో 

మూజిక్ కాలేజీ నియమించుట గలిగినది. (6) అబేశీయులు గొంథపుకటన పో)త్పాహమువల్లనే 

అనేక ఉత్కృష్ట సంగీతగ )ంథము లిదివరకే ప్రకటితము వై నవి. వేయీల* ఎన్ని విధములనో 

ఆదేరీయులు శ్ర కళాపోవణకై కృపి యొనర్చుచుండుట లోక విదితమైన ఏిషయము. ఈ విషయ 

ములో మాత్రము అంధ) చేశీయులు వారి. నాదర్శముగ నుంచుకొని నిరుత్చావహామును వీడి 

పై చెలిపిన ప)ీయత్నముల కికనై నను గడంగుట యావశ్యకము. దేశీయులు ఆంధు)లు తమ 
QQ 

క ర్హవ్యమును త్వరలో నిర్యహింతురుగాకయని కోరుచున్నాను, 

స తి కాధిపతులక ర వ్య ము 
శ pnts) 

వ ర్భమానకాలములో పీసంచములో చేదేశమునందై న ఒక కళగాని, ఒక పరిశ్ళమగాని ఒకే 
ఉద్యమముగాని, అభివృద్ది నొందగలిగినవో అది ఆ చేశీయ పతి)కాధిపతు లొనర్చిన బహుళ 

ప్రచార మనుట నిస్సంచేవాము. ఎటు లనగా దేశమునందలి వివిధపా/ంతములందును నిత్యము 

ప్రచార మొనర్పగలిగి జనబాహుళ్యమున కాయా విషయములు ధనవ్యయములేక చక్కగా 
నాకర్షి ంపగలుగునట్లు జేయగలవి వార్తాపత్సిక లే మైనందున తద్విషయములు దేశీయ పతికాధథి 
పతులు గమనించి మన కర్లాటక్ సంగ్ తాభవృద్దికి తగిన ప్రచారము దిన వార, పక్ష మాస్క 

పత్సికలద్యా రా జేయుదు రనియు సత్వర గానక శాభివృద్ధికి మార్లదర్శకు లగుదు రనియు మిక్కిలిగా . 

అక్షించురుస్నొను. 

గ9ింథాలయాధిపతులక_ర్దవ్యము 

'పై సందర్భములో గంథాలయాధికారులును, నిర్మాతలును చేయదగిన మహత్కార్యము గూడ 
కొంత గలదని చెప్పుటకు కుతూహల మగుచున్నది. అది యెటు లనగా వారి గ)ంభాలయములందు 

తదితర వివిధ గ)ంథములను, పతి/కలనువలె నీ గానకళలోని వివిధ లక్ష్యులత్షణ గ్రంథములను 

గూడ సేకరించుటలో శ )ద్దమూావినచో వారి సేవ చిరస్థాయిగా నుండగలదనుట నిర్వివాదాంశము, 

ఆంధిదేశీయ గాయకులక ర్రవ్యము 

గానక శాభివృద్ధికిగాను గానకళోపాసకులు చేయవలసిన కృవిగూడ కొంతగలదు. అది దన, 

(1) మొట్ట "మొదట అఖలాంధ) దేశ గాయకసంఘుము నొకటి స్థాపించుట, (2) .గాయకుల 

(my 



శ్రీ ఆయ్యంకి వేంకటరమణయ్యగారి సన్మాన సంచిక 

వాద్యకుల ఇాస్ర్రుపండితుల జాపితా నొకటి తయారుచేయుట (1) ముఖ్య సెంటరులో నేపేట 

గాయక మహాసభను జరుపుట. (4) అధ్యక్ష; ఉపాధ్యత్ష; కార్యదర్శుల నెన్ను కొనుట్క 

(5) గాయకులందరి యభిమతానుసారము సంవత్సరచందా వసూలుచేయుట. (6) కూడలిస్థానమున 

కార్యస్థానము నెలకి కొల్పుట. (7) గాయకమహాసభలో ముఖ్యతీర్యానము లుపపాదించుట, (8) 
గానక నిమృద్థో గాయక సంఘాభివృద్ధికి తగిన ముఖ్య విషయములను తీర్మానించి అట్టి తీర్మానము 

ను ప్థభుత్వమునకునా, పతి 9కలక్రను పంపుట. (9) ఆంధ్య)గాయక నిత్యజీవనమునకు, క శాభివృద్ధికి 

తోడ్పము శిడియోస్టేవకా ఆంధ్ర దేశములో చె సావీంచుటకు ప పృభుత్యముతో విన్న వింప సమర్థోల 

నెన్నుకొనుట. (10) విద్యార్థులకు శ కికొలది సంగీతలక్షణలక్ష్యములను మర్మము లేక బోధించుట. 
ఈ మొదలగు మహత్యార్యములకు ౩ వారు గడగినవో ప్రభుత్వముయొక్క_ చేశీయులయొక్క_ 
దృష్టి నాకర్టించి ఫలితము నొందగలుగుదురని గానకళోపాసకులకు మనవిజేయుచున్నాను. గాన 

కళాసివృద్ధి కొనర్పవలసిన సర ౧ప/యత్నములను జయప్రద మొనర్పుటకు నాద స్వరూప్పులెన 

త్రి )భూర్వులగు (బహ్మ విమ్షు మహేస్యోరలను మిక్కిలిగా (పార్థించుచున్నాను. (11) ఆంధ్ర దేశము 
నందలి పితి పట్టణమునందున జరుగు వివాహాది శుభశార్యములందు (శ్ర మశ్య్యాగరాజ వర్థంతి 

నిధికిగాను నిర్తీత మైన కొంతధనము ప్రళల్యేకించు విషయమై గాయకమహాసభలో తీర్మానించి 

తదనుసారము ఆయా పట్టణములందలి గాయకులు అయా 'ధేనమును వసూలుచేసి కారీ దర్శిపేర 

కార్య స్థానమునకు పంపునట్లు వర్పాటుచేయుట. (12) దవీణదేశమున కావేరీతీరమందలి 
తిరవయభ్యూరునందువలె ఆంధ దేశమున కృ ప్లానదీతీరమందలి విజయవాడ నగరమందు శ్రీ 

త్యాగరాజ వర్థంతి గాయక మపహాసభవా దరు కలసి వేయుట, రిరునయ్యూరునందున త 

బెజవాడలో 'త్యాగరాజమందిర నిర్యాణమున్నకె ప్యాయత్నించుట. (1ి) 'త్యాగరాజమందిరమున 

గాన విద్యానిలయము గూడ నొకటి స్థాపించి అందు తగిన అధ్యాపకుల నేర్పచి వారిచే గానకళను 

లత్ష్యలకశ్షణయుత ముగా బోధించునట్లు వర్పాటుచేయుట. (1) హె పె వర్గంతిసందర్భమున జాతి 
ఛేదముగాని, పాండిత్య భేదముగాని పాటింపక గానకళోపాసకులగు జంత, గాత జ్ఞాలందరికి ఆయా 
సందర్భాను సారముగ తగిన అవకాశము కల్పించి శ్రీ స్వామివారి సేవ యొనప్పుటకు సంఘీభావ 
మును పెంపొందింప జేయుట. 

వేరా 



రాజజామాత 
[గీ తినాటిక] 

శ్రీ శివ శంకరళ్ళాస్త్రి 

కల వొణపండిత పిణీత మై మున “రాజతరంగిణి” 

అను కాశ్మీర దేశ చరిత) గ్రంథములోని 
యొక తరంగములోని కథా వేశమును| గహించి 

రచించిన నాలుగు రంగముల గీతినాటికలో 

నిది మూడవరంగము. రచన, జూకా ౧౯౩F౯. 

((పాసాదములో రాజపు(తిక శయనాగారము. 

ద్యారము వెలుపల ఖిడ్దహ_స్త మైన సుగంధ 

నిలచియుండును,. ఒక ప్రక్కనుండి దుర్లభ 

వర్ధనుడు [ప్రవేశించి లోనికిబోవ యత్నింపగా 
నతని నాపి 

సుగంధ 

రాజపుతి9 యో 

రాతిరి నెవ్వరి 

నటు రా వల దని 

యాజ్ఞాపించెను. 

ఆమె శరీరం 

బస్వస్థముగా pr 

నున్నది పాపము! 

ఉదయమునుండియు. 

దురగ్తభవ ర్థ నుడు' 

ఆమె కస్వస్థతాః 

అయ్యొ, తెలియనే లేదు! 
| విధిగ రాజకుమారి 

వీక్షించి రావలయు. 

తల 

A 

దుర్లభవర్థనుడు 3 కార్షీరరాజ జామాత 

అనంగ తేఖ : అతని భార్య 

సుగంధ వసంత లేఖ : అతఃపురపాలికలు 

ఖంఖుడు న (పథానామాత్యుడు 

సుగంధ 

(అడ్డముగా నిలిచి) 

వలదు పిభూ, నేడు పోవ 

వలదు పిభూ, ఆమెకడకుః 

మీరునై త మరుగునెడల 
మిగుల కోప మొందు పృభూ! 

ఆలకించి నాపార్థ న 

మరుగవలదు ప్రభూ! నాకు 

తప్ప దవల శిక్ష రాజ 

తనయవలన మహాప్రభూ: 

(దుర్గభవర్గనుకు తలుపు నెట్టుకొని పోవును. 

ఆతురముగా ద్వితీయద్యారముకడకు బరుగ్గాల్తి త్రి 

తలుపు తెరచి చూచి యెలు గెల్లి 

సుగంధ ' 

వసంతలేథా, 

వసంతలేఖా, 

వై శముగా నిటు 

వత్తువ చెలియా! 
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(వసంత లేఖ ప్రవేశించును | ఏకతల్చగతు 

లంభామాత్యులు రర నవ 
గదిలో నుండగ 
మాతయు నాజి కావించెద బలి! 

ణి 

చనినా డిప్పుడె. సీకటి వేఎలెడి 
వసంత శే నిస్త్రింఠమ్మును 

ణం క ఒసగుమ వేగమె 
నాకక్ష లోనుండి ఓసి సుగంథా! 

కడతేరనే లేదు; (ఇరువురు పేనగులాడుదురు. అతడు కరవాల 
ఆద్వారదేశాన మును లాగుకొనును, వసంత లేఖ ఆతని పాద 
అరుదెంచెనో యేమొ! ములపై బడి గట్టిగా బట్టుకొనును.) 

మరలింప వైతివా కాలహారణమా! 

మంచిమాటలతోడ? కరహలమునకు 

నీయత్న మొకవేళ .-. దాహ మార్పవలె 
నిష్పలం బాయెనా? ' ., తక్షణమరదే! 

దుర్గభవర్గనుడు “వసంత లేఖ 
వ పరమళశాంతులు మహో (సంరంభముతో మరలి వచ్చి) ప్రభువు వీక్షణమందు 

ఖడ్గము ఖడ్గము! ఉది) క హృదయు తె 
ఖండ ఖండములు . గై ల యుంట యాశ్చర్యమ్ము! 
కావింపగవలె 

కలుషవరనులః ' నిష్కారణమ్ముగా 
జ నిండుకోపము బూని 

ఉపపతికౌ గిట ఎవరినో వధ్యింప 

నున్న పుంశ్చలిని నెంచు టన్యాయమ్ము;! 

లందంపగ వల దుర్లభవర్థనుడు 
జ ఖడ్గ నిష్కా_ రణమా? 

(తననడుమునకు గట్టిన కత్తియొర గట్టిగా బట్టు సి వే మెరుగుదు! 
కొని సుగంధ యిటునటు బరూగౌత్తును. అత వడుగులు విడువకి 
డామెవెంటనంటును,. ఇంతలో. వసంత లేఖ ఆలన్యం బగు. 
చల్లగా బోయి ద్యారము బంధించి తాళము (అని పెనగులాడును. సుగంధకూడ అతని 
వేయును. ) పాదములు పట్టుకొని శిలుపును.) 
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వసంత లేఖ 

పిభువు లద్దమ రేయి 

భిమకు లోనటు యేడో 
కలవరించుచు నున్న 

కరణి దోచును నాకు, 

దుర్గభవర్గనుడు 

నిజనేతింబుల 

నిదిఫించెడి యా 

కలుష వర్తనుల 

గాంచితి శయ్యను. 

వసంత లేఖ 

నిదిించువారలను 
నిస్రింశమునకు మీ 

రర యిచ్చు సకెన 

(అతడు కతి, క్రిందికి దింపును,) 

త్రీహననంబును 
చేయుదురా మిము 

టోలు క్షతిియులు 

పొరపడి యయినను? 

అయిపోయిన యొక 

యనుచిత కార్యము 

ఖడాంచలమున 

&ళిత మగునా? 

దయ ఘనమ్ము కద 

దండన కన్నను: 

క్షమ వహింపవఠే 

కరుణాసాగర! 

రాజశచతా మాత్ర 

సుగంధ 

బ్రహ్మహత్య యన్న మహా 

పాతకంబు గదా ప్రభూ! 

అట్టిపనికి సాహసించు 

టనుచితమ్ము గదా ప్రభూ: 

పిథమకోప ముజ్జ గించి 

పౌరుషపాధాను లెన 

దేవర యౌదార్య మూని 
తితిక్ష వహియింప వలయు. 

వసంత లేఖ 

ఖడ్గవాద మేమి మేలు 

కాలు జారిపడిన వెనుక? 

పతనమై లేకుండగ ' 
ప్రయత్నించి యుంట శుభము. 

సంహరించి నంత పురుషు 

సమకూరెడిలాభ మేమి? 
ఇంతి సమ్మతింపకున్న పురుషు 

డేవిధాన దరి జేరును? 

దుర్లభవర్థనుడు 

పిథమదోష మందువ యీ 

భోష్టుల యకార్య కరణ? 

మనుమానం బుండె గాని 

యథార్థంబు నరయ నైతి! 

సుగంధ 

పీథమదోష మెట్టు లగును? 
బహుకాలమునుండి (ప్రభూ, 

సాగుచుండు గూఢముగా 

సమావేశ ముభయులకును 

(అతడు కర్తి జారవిడచును.) 

(దుర్గభవర్గనుడు నెమ్మదిగా కత్తిమొన నేలపై 
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వస౦త లేఖ 

అంతఃపుర పరిచారిక 

లగువా రేవేళ నైన 

కాపాడుటయే ధర్మము 

కదా యెట్టిరహస్య మమ్ము? 

వెల్ల డింతు మేని నాల్క 

వీఏలిపోయి మాతనువులు 

కోటగోడనుండి కింది 

కుక్క_ల కెర యగును ప్రభూ: 

(దుర్గభవర్గనుని కొంచె మావలకు గొనిపోయి 

పీఠముపై గూరుచుండ బెట్టి వసంత లేఖ వీవ 

నతో విసరును. సుగంధ యాతని పాదముల 
కడ గూరుచుండును.) 

దుర్గభవర్గనుడు 

(పరథ్యానముగా) 

రాజకుమారికి 

రాగ మన్యునెడ 

కల దని మాత్రము 

గిహింప గలిగితి, 

ఖంథామాత్యుడె 

కామి యనుచు నే 
నూహ సేయ లే 

దొక్క నిమేషము. 

ఆహా యెంతటి 

యకార్యకరణము! 

విపో త్తముడే! 

విద్వాంసుండే! 

నిరుపదవముగ 

నిఖి లరాజ్యమును 

కి 3_౨ 

సంరకించెడి 

సచివో త్తముడే:! 

ప్రభు వెల్ల ప్పుడు 

భక్తి శృద్దల 

నాదరించు తన 

నందరియెదుటను, 

సిభుకుమారితో 
పిణయమె శివః శివః 

అంతఃప్పరమున 

నకార్యకరణ మె: 

నిష్క_ల్కషముగ 

నే నాతనియెడ 

సంతతభ క్తి 

శంద్ధల మెలగుదు. 

ఏమిలోక మిడి! 

ఎంత కృతఘ్నత: 

విశ్వాసంబే 

విషసంకాశము! 

(నిట్టూర్పు విడుచును) 

వసంత లేఖ 

ఖంకామాత్యుడు 

కాప్పరుషుం డని 

భావించుట ప్రభు, 

భావ్యం బగునా? 

ఆయన గుణగణ 

మందు కళంకము" "' 

సంకమించె నొక 

జారత్వంబే. 

అదియును కేవల 

మాయన దోషం 



బనుట మహాప్రభు, 

అసమంజసమే. 

ఖంథా మాత్యుని 

గనుగొని నంతన 

కాంత జనింపని 

కామిని యుండునె? 

(నిట్టూర్పు విడుచును) 

దు ర్త భవ ర్ధ నుడు 

చీ స్కీ నికృష్ణంబు 
టె 

ప్రీజాతి లోకాన! 

చంచలత్య మె దాని 

సామాన్య లక్షణము. 

వసంత లేఖ 

అదియు గాక మన 

అనంగ దేవీ 

సౌందర్యము కడు 

సమోహదమే; 
ర 

దుర్ణభవర్థనుడు 

రొటిజొామాత, 

విడిచి పుచ్చుజే 

వివేక మగు ప్రభుః 

దుర్లభ వర్థ నుడు 
ఉచిత మౌ కో9ధమ్ము 

నుపసంహరించుకే : 

బృహహత్యామహో 

పాతకము నా కేల! 

వధ్యుడే యగు గాక 

వదలిపెట్టితి విపు, 

వసంత లేఖ - సుగంధ 

మీ రుదారహృదయు లనియె 
మే మెరుగుదు మెపుడు పిభూ! 
నేటి మీపివ_ర్హనమును 
నిలింపగణం బధినుతించు! 

దుర్గభవర్గనుడు 

అపతిష ఘటిల్లి ఫోయిన 
© ae) 

దస్మదన్వయమునకు నకటా: 

నాగకర్కోటకుడు పిత సు 
“కా_న్హే త్యుత్సలలోచ నేతి విపుల 

శోంణీభరే త్యున్నమ 

త్పీనో త్తుంగపయోధ రేతి సుముఖాంభో 
జేతి సుభూ) రీతి 

దృష్ట్వా ముహ్యాతి మోదతే భిరనుతే 

పసాతి విద్యా నపి 

పిత్యకొళుచి భస్రికాం శ్రీయ మహో 
మాహస్య దుళ్చేష్టితమ్:” 

స్నాత జనయితి. 

వస౦త లేఖ 

అద్భుతం! బటు అయినచో రా 

జాంశమున జనియించినారే! - 

ఇంతకాలము మాకు దెలియదె 

ఈ రహస్యమ్ముః 

అపుడు గోనందాన్వేవాయము 
వస౦త లేఖ నతకరించును భవద్వంశము 

పీబలుం డగు నా పూతకర్కోటకుల కులమున 

బా 9హ్మాణసచివుని బుట్టినా రె ప్రభూః . 
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అయ్యంకి చేంకటరమణయ్యగారి సన్మాన సంచిక 

(కత్తికొరకు చేవబోనును, పాలికలాతని పాద 

ములు పట్టుకొని ఆపి పీఠము పె గూర్చుండ 

దురభవ ర నుడు 

దివ్య వంశమునకు కళంకము 

దెచ్చుభార్యను ఖడ్గధారకు 

బలి యొసంగిన సలముకొనునే 

వాప మేనాడు! 

బెట్టి వీవనలను తెచ్చి నిసరుదురు.) 

కికిళ్ల 

వసంత లేఖ 

ఉత్తమోత్తమ మైనకులమున 

నుద్భవించినవా, రుదారులు; 

దయిత తప్పు క్షమించి యెటులో 

దయను బో9వ దగున్. 

దుర్లభ వర్ధనుడు 

“స్మృతా భవతి తాపాయ 

దృష్ట్వా చోన్మాదకారిణీ 

స్పృష్టా భవతి మోహాయ 

సా నామ దయితా కథమ్?” 

సుగ౦థ 

ముఖ్యామాత్యుని 

మోహజాలమున 

జిక్కి.యు, మీయెడ 

స్నిద్ధయె ఆయమ, 

దుర్గభవర్థనుడు 

“నాఒమతం న విషం కించి 

దేకాం ముక్త్వా నిళమ్చినీమ్; 
నై వాన్యుతలతా రకా 
విరక్రా విషవల్లరీ, 99 

వసంత వే ఖు 

బింబా దేవికి మీపై 

పీతి మెండు; బలాదిత్య 
రాజరాజేశ్వరునకు 

రక్తి కలదు మీయెడలను,' 

రాజపురుషు లెల్ల నాద 

రమ్ముతోడ వర్రింతురు. 

కాశ్మీర ప్రజలు మిము 
3 

గారవింతు రధికముగా. 

చిన్నతనము గాన కొంత 

చిత్తచాంచల్య మున్న, 

లేకపోదు (శ్రీ అనంగ 
లేఖకు మీయెడల పీతి. 

దుర్గభవర్గనుడు 

“జల్చ న్తి సార్ల మన్యేన 

పశ్య న్స న్యం సవిభ)మా; 

హృద్గతం చి న్హయ _న్స్యన్యం 
పియఃకో నామ యోషితామ్,” 

వసంత లేఖ 

పొలిపోయె మీ దేహము, 
బహు కృశించినారు ప్రభూ: 

ఆమె మిము గాంచునేని, 

అనురాగము పొంగు ప్రభూ! 

దుర్గభవర్గనుడు 

“తోవ డే వామృతమయీ 

యావ లోచన గోచరా; 

చకుఃపథా దతీతా తు 

విషాద ప్యతిరిచ్యతే* తంల 



వసంతే లేఖ 

శ్రీ మదాిజకుమారిక 

శృంగారోదధిచంది9క, 

శాంతి గాంచు మానస మా 

సౌందర్యచ్చోయలోన. 

దుర్గభవర్థనుడు 

“ననా మాంసగిస్టి కనక 
కలశా వి త్యుపమితౌ, 
ముఖం శేషాగారం, త దపి చ 

౧౧ 
శశాజ్వే_న తులితమ్, 
సంవన్తూత)క్షి న్నం, కరివర 
శిరస్ప్పర్థి జఘనం, 

అహో నిన్ష్యం రూపం, కవిజన 
విశేషై ర్లరుకృతమ్” 

వసంత తేఖ 

కవులమాట కేమి, అమర 

కామినీ మహార్హ రూప, 

కాశ్మీర కిరీటాలం 

కార మృర్థాంగలక్ష్మీ. 

దుర్గభవర్గనుడు 

ముగ్గత కలుగును 

ముదు మొగమును 
ది ననన! 

స్పురదంగకముల 

(కొంచెముండి, విర కి తో 

“నారీ స్తన భర 

నాథీదేశం 

దృష్ట్వా మా గా 

మోహావేశమ్, 

రాజ చా మా 

ఎత న్మాంస 

వసాది వికారం 

మనసి పిచి నయ 

వారం వారమ్ః” 

వసంత తేఖ 

అర్ధాంగిని మీ 

రతకరించెదరు, 

ఆదరింప దగు 

నని నాప్ఫార్థన, 

దు ర్త భవ ర నుడు 

అరాంగి అరాంగి 
థి థి 

అనదోకుము వసంత! 

అగును దాంపత్య మ 

ర్థాంగీకృతం బగుటి 

ఆమెనా కర్భాంగి! 

అల మలం భార్యయా! 

భాగ్యవంతు డెవండౌ 

పడయు ననుర కృయౌ 

వనిత నర్ధాంగిగా- 

వంచనమ్మె ఘటిల్లై 

ఎందరో పురుషులకు 

నిల్లాండ9ఏమూలాన. 
ఉం 

నె సరికముగా 
దాః ౧ *ాజి 

నారి చంచల యగుట, 

ఆనతికి లోపరచు 

ఉన్న దుస్సాధంబు. 

సత్యముగ వివేక 
ఆడీ 

సంపన్ను డగువాడు 

తన యొడలిపై మమత 

త్యజియించు నన్నచో, 



అయ్యంకి వేంకటరమణయ్యగారి సన్మాన సంచిక 

ఇంది)యార్గమె తనకు - . లూన మగుచో మూల 

ఇం పైన తన్వంగి . ' మనురాగము నశించు, 

యొడల మమకారము 
ఆమీద నఖిలాళ 

నెటు వహింపంగలడు? శ లణగిపోవు, .వివేక. 

(కన్నులు మూసికొని కొంతతడవుండి; మరల మంకు రించును దాన, 

నేత్రములు తెరచి) _. (కొంచ మాలోచించి) 

అన్నియుద్వేగాలు 
అహంకార మమకారము 

అనురాగ మూలాలు. లణగు గాక నామనసున ! 

అనుర కి కిని భూమి స్వాంతమందు వెలయుగాక .. 

అధిక మౌ ద్వేషము. శాంతం శివ మదై్వైతమ్: _ 
వేళ్ళు తన్నునురాగ (అని కన్నులు మూసికొనును. అంతః పుర 

వృక్షమ్తు పాతాళ పాలిక లిరువురు నతని నాశ్చర్యముతో 
లోకపర్యంతమ్ము; - జూతురు.) 

ర్రై 

గ్రంథాలయములు 

వీ! (శ్రీ భారతీసతి స్థిరనివాసంబున; కాలవాలములు గ )ంథాలయ ములు 

అజ్ఞ్ఞనతిమిర౦బు హారియింప విమల వ్ర ద్యావలాసములు గ౦థాలయములు 

సాంఘిక మతరహస్యము లెల్ల 'దెల్పు సృద్దర్మాలయములు గ )ంథాలయములు 

జాతీయగార వాస్పదనీరాటంక శు, భాదర్శకములు గ )ం౦ంథాలయములు 
శే॥ ఇట్టి గొంథాలయోద్యమ మెల్లగతుల, విస్తరింపగ భాపాభివృద్ధిగాంచి 

భారతీయులు తొల్లింటిభంగి 'మెరయ, విన్న వించెద నీ చిన్నివిన్నపంబు ! 

సీ! మన పూర్వవిక్ఞానఖని విరాజిలుటకు, గ)ంథశాలయము లె సత్కారణములు 
మన సనాతనధర్య మహిమోన్న తికి సదా, గ)ంథాలయము లె సత్కారణములు ' 

మన సహోదరుల సన్యా ర్హాభివృద్ధికి, గ)ంథాలయములె సత్కారణములు 

మనదేశ మైకమత్యని నిరూఢి గనుటక్కు గగంథాలయములె సత్కారణములు 

"లే! ఇట్టి గ)ంఛాలయోద్యమ 'మెల్లగతుల, ప _స్పరింపగ భాపాభివృద్ధిగాంచి 

భాగతీయులు తొల్లింటిభంగి 'మెరయ, విన్న వించెద సీ చిన్ని విన్నపంబు ! 
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జెనమతచరిత్ర 
యు | సన 

శ్రీ మొహమ్మద్ ఖాసిం ఖాకా 

క్రీ). పూ ౬వశ" తాబ్దపు ఉత్తరార్థమున భారతదేశములో పెక్కు_ నవీన మతోద్యమములు 
బయలుదేరెను. శ్రతియులు చోవ్యాణమతముపై విప్లవధ్య్వజమెత్సిన కాల మది. ఆ విప్రవమునకు 

ఫలితముగ భారత దేశమున అసంఖ్యాకములగు మతములు మొలకెల్సేను. బుద్దుని కాలములో 

౬౩ మతములుండెనని ఒక బౌద్ధగ +0థమున కలదు. జైనగ 0థము లింకను పెద్ద సంఖ్య నిచ్చు 

చున్నవి. కాని ఇవన్నియు పుబ్బలోపుట్టి మభులో మాయమెనవి. ఫీనిలో రెండు మతములు 

మాత ము చిరస్థాయిగా నిలిచిపోయెను. ఇవి జైన బాదమతములు. ఇందులో జై నమతము 

చాల పాచీనమైనదని జై నగంథము లనుచున్న వి. వర్ణమాన మహావీరుడు జె జైనమతక ర్త ర కాడ 

నియు అతడొక సంస్క_ రయనియు, అతనికి పూర్వము ఇరువది ముగ్గురు ప్రీర్ధంకరులు అవతరించి 

రనియు, వీరిలో తుది తీర్ణంకరుడు పార్ళ (నాను భేయుడు నుహావీరునకు శెండున్న ర శ ఆాబ్లముల 

పూర్వముం డెననియు జై జె నులందుకు. ఈ తీర్థంకరుల వృతాంతము పురాణగాథలలో ప్రచ్చన్నమై 

యున్నది. .ఈ గాథలు చారిత )కముగ నీరుపయోగమైనవి. ఉదాహరణమునకు, ప్రఖ మతీర్గం 

కరుడగు బుషభుడు భారత చక )వ రియనియు, అతడు. తన కుమారుడగు భరతునకు పట్టము 

కట్టి తాను సన్యాసమును స్వీక రించి కొన్ని లక్షల ఏండ్లు తపస్సానరించెననియు భ రతుడు పీథమ 

సర్వభారత చక)వ రియనియు (బుషభుడు పెక్కు_వం౦ందల గజముల వొడవుంజెననియు) జైన 

పురాణములలో కలదు. బ్రాహ్మణ పురాణములలో వీరి ప్రస్తావము ఎక్కడను లేకుండుట, 

మరే చరితా/ధారములును లేకుండుట ననుసరించి చై శై నతీర్ధంకరుల ఈ చరితములు చారిత్రక 

ముగ విశ్వసనీయములు కావనియే చెప్పవచ్చును. ఇరువది మూడవ తీర్గంకరుండగు పార్మ్వుడుండ 
వచ్చుననుట నిర్వివాదము. వార్ము గడె చై నమత సంస్ఞాపకుడని జాకొవీ్ పండితుని యొక్కయు, 

ఇంకను పల్వురు పండితులయొక్క_యు' అభిపా యము. పార్శ నాధుడు, క్రీ). పూ. ఎనిమిదవ 
శతాబ్లమున ఉండియుండనోపు; ఎందుకనగా మహోపీరునకు రెండున్నర శతాబ్దముల పూర 

మితడుండినట్లు జై నగ/ంథములవల తెలియుచున్నది. బుద్దునకు పూర్ణము భారత చరిత మున 

విశ్వ్యసనీయమగ తేదీలు _లేకపోవుటచే పార్ళ (నాధుని “కాలని ర్ణయమునకు జై నగ )ంథముల 
ప/మాణమునే స్వీకరించవలసియున్నది. పార్ళ (నాధుని జీవిత చరితను గుతించిగానిి అతని 
బోధలను గురించిగాన్తి మనకంకగా తెలియదు. బహుశః కీ పూ +, ౨౦౦కు పూర్వముండిన; భద 

హువు రచించిన కల్ప సూత 9ములలో పార్శ్వ్యనాధుని గుజించి కొంతకలదు. ఇతర తీర్థం 

కరువు పారు (డుకూడ శతిియుడనియు, వారణానీనగరమును పాలించుచుండిన అశ్య'సేనుని 

కుమారుడనియు, అతని ధర్మపత్ని శేరు వామయనియు, వార్ము వదు 30 ఏండు కు భాగ్యభోగ్యములలో ' 

గడపి పి సన్యా సమును స్వీకరించెననియు కలదు. సన్యాసమును స్వీకరించిన తర్వాతే ఎనుబది నాల్లు 

దినములు ఘోరమగు తపస్సానర్చి దివ్యజ్ఞూనమును బడ సెననియ్యు అటు విదఫ ౭0 వండ్లు తీరం 
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కరుడై మతబోధచేయుచు తుదకు సమ్మేతపర్వకమునై నిర్యాణము పొంచెననియు ఈ [గంథము న 

కలదు. 

పారు దని మతబోధకును, మహాపీరుని ధర్మమునకును ఎక్కువ ఛేదమున్న ట్లు కనువించదు. 

అహింస, సత్యము, చౌర్యము చేయకుండుట ఎట్టి ఆస్తియు ఉంచకుండుట - ఇవి పారుడు 

బోఢించిన ప “ధాన ధర్మములు, మహావీరుడు బ )వ్యాచర్య ష ) కొజ్జ నొకదానిని ాచ్చిం చెను, 

మహావీరుడు, జె జై నసన్యాసులు దిగంబరులై ఉండవలెనని శాసింప, పార్ము వడు రెండు వ్యన్ర్రములను 

ధరింప అనుజ్ఞ నిచ్చెను. పార్శ [1 మహావీరుల సిద్ధాంతములలో ముఖ్య భేదము లివే. ఈ భేదము 

లను తొలగించుటకు కొన్నాళ్ళ తరువాత ప్రయత్నములు జరిగెను. మహావీరుని శిష్యుడగు ' గాత 

ముడును పారు (ని శిష్యుడగు శేకియును కలిసి ఈ రెండు విషయములను గూర్చి చర్చించి రని 

ఒక డై. నగ )౦థమున కలదు. 

జైన బాద్ధమతములలో వది పాచీనమైనదన్న విషయ 'మొకప్పుడు వివాదాస్సదమై యుండెను. 

కోల్ బూక్, ప్రిన్ సెప్, స్తీ వెన్ సన్, థామన్ మున్నగు పండితులు జైనమత మే పా?చీన మైన 

దనిరి. విలసన్, లా సన్ వెబర్ పండితులు బౌద్దమత మే పాచీన మైనదనియు, జై నమతము 

బుద్ధుని తరువాత బయలు వెజలిన బౌద్ధమత శాఖలలో ఒకటనియు, అభిప్రాాయపడిరి. 'ఇప్పుడీ అధి 

ప్రాయము పొరపాటని బుహ్హర్, జాకోవీ అను ఇద్దరు జర్మను పండితులు నిర్వివాదముగ నిరూపిం 

చిరి. 

వర్ధమాన మహావీరుడు విక )మశకమునకు ళ౭౦ వండ్లపూర్వము అనగా కీ, పూ, ౫9౨% లో 

మరణించని శై జై నగంథముల వల్ల తెలియుచున్నది. కాని ఈ కాలనిర్ల యము సరియైనదని 

తోచదు; ఎందుకనగా మహాపీరుడును గౌతమ బుద్దుడును సమకాలికులని "జాడ గ్రంథముల వల్ల 

తెలియుచున్నది. గాతమబుదుడు క్ర) పూ. రీ౮ం పా)ంతములో నిరాాణము చెందినట్లు ఇప్పుడు 

నిర్రారింపబడినది. అమ్రైనచో ఏ రిద్దరు వబదేండ భేదములో మరణించినట్లు శేలుచున్నది. గౌతమ 

బుద్ధుడు తన ౮౦ వ వీట మరణించినట్లు “తెలియుచున్నది. గొతముడు 'తన ముప్పది ఆరవ ఏట 

బుద్ద డయ్యెను. అ ట్లయినచో మహోవీరు డప్పటికే మరణించి యుండవలెను. మహావీర బుద్దు 

లిరువ్రురును మగధరాజగు అజాతశతుువునకు సమకాలికులు. _అజాతశతు)వు పరిపాలన కాలము 

బుద్ధునినిర్వాణమునకు ౮ ఏండ్లకు పూర్వము ప్రరంభమాయెను. మహోవీరుడు క్రీ. పూ 

౫౨౮ లో మరణించియుండిన వొ "8 అత డజాతశతు ని పఠిపాలనా కాలములో ఉండి యుండుట 

అసాధ్యము. అందుచే 'హేమచంద్యాాచార్యు ని ఆధారమునే జాకొవీ పండితుడు సీ సక రించిన 

క్రీ). పూ. రజ౮ా ని మహావీరుని మరణకాలముగ ' గ్రహించవలెను. మహావీరుడు బుద్గునకో 
' = పూర్వము మరణించెననుటకు బౌద్దమత గ)ంథముల ప్రమాణములు కలవు. 

విదేహరాజ్యమునకు రాజధానియగు _వైశాలీనగరమునకు పరిసరములందుండిన కుందయను ఒక్ 

గాామములో జ్ఞాతృకు లను ఒక శ్షత్సియ తెగకు నాయకుడగు సిద్దార్థని కుమారుడు వర్ధమానుండు. 

కికిరా 



జేనమతచరితం 

సిద్దార్గుడు వై శాలిని పాలించిన లిచ్చపీ రాజులలో సుప్పసిద్దుడగు చేతకుని చెలెలగు తీ)శలను 

వెండొడెను. . ఈమె వర్షమానునితలి, మగథచక్రవ ర్తి రియగు వింబిసారుకు చేతక్రుఏి కరాతురగు చెల నను 

పెండాడెను. ఈమె అజాతశతు వ్రు తల్లి, ఈవిధముగ వర్గమానుడు అటు విజేవారాజులతోడను, 
బటు  మగధచక )వర్తులతోడను చాంధవ్యము కలిగియుంటెను. 

వర్గమానుని జన్మమునుగూర్చి జై డైనగంథమగు కల్పసూతము ఒక విచిత)మగు కథను నాజి 
చున్నది. వెనుకటి జన న్యమున వర్గ మానుడు పుహ్పో త్త తరమను ఒక దివ్య హర్క్యమున నివసించు 

చుంజెననియు, కుందగా)మమందలి బుషభదత్తుడను ఒకళా)హ్మణుని భార్యయగు "దేవానంద 
గర్భమున ప్రవేశించి అవతారము త్తగోరెననియు, వెనుక తీర్థంకోరులు ఎన్నడును బావ్మాణ వంశ 
ములందు పుట్టియుండ లేదను కారణమున. శక్రడు చేవానందో గర్భమునుండి వర్గమానుని త్రిళాలా 
గర్భమునకో “మాచ్చెననియు, బ్రందుకలదు. ఈకథను శ్వేతాంబర జై జె నులు మాత మే సత్యమని 
స్వీకరించిరి. దిగంబరజై నులు నమ్మరు. శ్వేతాంబర, దిగంబర," జై నులకుగల నాల్లు విషయములకు 

సంబంధించిన ఛేదములలో నిది ఒకటి. 

వర్గమానుకు యశోదా దేవిని పెండాడి ఆమెవల్ల ఒకపుత్సికను_ బడసెననియు, ఈ కుమా గర్తెయే 

తరవాత ఒక జై నశాఖకు గురువైన జనూల్ిని పెండ్లాడెననియు, కల్పసూత మున కలదు. వరమా 

నుడు తన ముప్పదవయేట తలిదండు)లు మరణించిన పిదప, అగజుడగు నందివర్థనుని అనుజ్ఞనొని 

సన్యాసమును స్వీకరించెను. 

వర్గమానుడు సన్యాసమును స్వీకరించి పండెండేండ్లు ఘోరతపమొనర్చి పదమూడవయీట దివ 

జ్ఞానమునుబడసి జిను డాయెను. జైనుల ప్యథమ. ధర్మగంథమగు ఆచారాంగ సూతము వర్ణ 
మానుడు జినుడై న విధమునిట్లు “వర్తి ర ంచుచున్నది. “బుజుపాలికానది ఉత్తరతీరమున జృంధిక్ 
గాామము బైట సామాగుని "క్షేత్రములో ఒక పాత చేవాలయమునకును క సాలవృశ్షమునకు 

సమీపమున... :.ధ్యాననిమగ్నుడై ౧౩ వ యేట వై శాఖమాసములో సువిత మను దిన 

మున... ... ఓ. . వర్థమానుకు శేవలుడయ్యెను... .; పవితుడగు వర్ధమానుడు అర్హ తుడును 

జినుడు నైన పిదప “శేవలుడై సర్వజ్ఞ డయ్యెను. జేవతలయొక్క యు మోన న్రలయొక్క_ము రాష 

సులయొక్క_యు భూతభవివ్యద్య రమాన కాలము లన్నిటిని ఎజీగినవాడాయెను.”” 

నాటినుండియు వర్గమానుడు మహావీరుడనియు, జినుడనియు పిలువబడసాగినాడు. మహావీరుని 

అను యాయులు నిర ంధులనబడసాగిరి, ఇప్పు డా చేరు వాడుకనుండి అంతరించిపోయి జైనులు 

(అనగా జినొను యాయులు) అను వేశే ప్రసిద్ధి కెక్కి-నది. వర్గమానుని జననీ జనకులు పార్ళ ‘ 

తీర్గంకరువి అను యాయులై ఉండినట్లు తెలియుచున్నది. "వెనుక చెప్పినట్లు వర్గమానుని మతమున 

కును పార్ము (ని మతమునకును ఎక్కువ "భేదము లేదు. మహావీరుని మతము పారు (ని మతము 

యొక్క ఒకశాఖ యనియు, పోనుపోను పాఠ్ళుుని వమతముకంకు మహావీరుని శాఖయే ఎక్కువ 

బలముగొని ఒక వమతముగ ప ప్రసిద్ధి క కె ననియు అనుకొననచ్చును. నిర్లగింథులు పార్శ పనాధుని 

33౯ 



శ్రీ అయ్యంకి వేంకటరమణయ్యగారి సన్మాన సంచిక 

మతముయొక్క_ ఒక శాఖకు చెందినవా రనుటకు తార్కాణము బాద్లగ్రంథములవల్ల లభించు 

యన్నది. బౌద్ధగ )౦0థములు మహావీరుని 'నిగ్గంధజాతిపు_ త్త (నిస్రింధజ్లుళ్ళపుక్ళ) ఆ అని పిలుచు 

చున్నవి. 

మహావీర బుద్దుల కాలములో బాద్దజె న మతములందు వివాదములు జరుగుచుండెడిని. మహావీరుని 
శిష్యులు పల్యురు గాతమబుద్దునితో వాదోపవాదములొనర్చి తుద కోడిపోయి జౌద్ధమతమును 
స్వీకరించినట్లు బాద్లగ)ంథములలో కలదు. అజాతశత్రువు మొట్టమొదట మహావీరుని అను 
యాయుడై అతనివల్ల ల్ల ఆధ్యాత్మిక సంతృ ప్పి బడయక' తుదకు బుద్ధునాశ యిం చెను. 'రాజగ్భహానివాసి 

యగు ఉపాలీ మహావీరుని సుప్రసిద్ధ శిష్యుడై బుదునితో వాగ్యాద మొనర్చి తుట్టతుదకు బౌద్దుడై 

ప్రసిద్ది వహించెననియు, తరుపాలీ ఉపాలి తన ప్రభమగురువగు మహావీరునియడ గర్వముతో 

(పవర “9ంచెననియు, మహావీరుడు తన ముఖ్య శిష్యుని ఈ పృవ_ర్హనమునకు ఖేదమనస్కు డై రక్ష 

మును కక్కెననియు మర్ముమ నికాయమందలి ఉపాలిసుత్తమున కలదు. కాని ఇందొక్క.. విష 
యము గమనింపదగినది, జై నులకును బౌద్ధులకును మధ్య జరిగిన ఈ వాదోపవాదముల ప్రస్తావము 

జౌాదగ )ంథములందు మాత మే కలదు. చై డై.నగంథములం దీవిషయము స్పృృశింపబడ లేదు. 
బౌద్దులు తమ విజయములను అతిశయాక్తులతో వా /సికొనిరనుట నిర వాదము, ఇంతేకాదు 

అజాతశతు)వును తై జైనులు జై నుడనియే అందురు. అమే; అంగ విదేహ మగధ రాజ్య ముల సాటి 
పాలకులను బౌద్దగ్భంథములు బౌద్దులుగను, జె జై నగీంథములు చై జె నులుగను పేర్కొ. నుచున్నవి, 

జై నబాద్ధమతములందు పెక్క_సామ్యము లున్నట్లు పైకి కన్పించినను మూలమున ఈరెండు మత 
ములకును విశాలమగు భీదములు కలవు, అహీరిసాసిద్దాంతమునను, సన్యాసము. విషయమునను 

కొంత సామ్యమున్నను కొంత భేదముకూడ శేకపోశేదు. వనన విము _క్రీబడథ్డయుటకు 

was ee 

మవాపీరుడు దిగంబరత్య్వమును, సలల హంసను. నిరాహార మరణమును నిర్యాణమునక్తు మౌార్ష 

ముగా బోధించెను. అహింస విషయమునకూడ మహాపీరబుద్దులకు కొంత భేదము తేకపో లేదు. 
బుద్ధుడు ఎట్టి ఎలి జీవజంతువునకును ఏవిధమైన హీంసనుగాని, చాగేనుగాని కలిగింపరాదని బోధించెను. 

మహావీరుడు జంతువుల యొక్క_యు, వృశ్న్షముల యొక్క_యు శ్నేమమున్నకె మానవశే మమును 

సైతము బలియిచ్చినాడు, ఇంతేకాదు ఈ రెండుమతముల త్ర _త్వములందుకూడ విశాలమణగు 
భేదము కలదు. 

మహావీరునకు గోసాలుడు నిజమైన న పితీపమీ. గోసాలుని సిదాంతములును, అతడు బోధించిన 
జీవితవిధానమును దాదాపు మహావీరుని నుండియే గ్రహింపబడినవి. గోసాలుడు శా)వ స్తీ నగర 
మున తన ప్రధాన, కీశము నేర్పాటుచేసి కొని వేలకొలది శిష్యులను సంపాదించెను. మహేోవీరుడు 
సెక్కు_మారులు గోసాలునితో కలిసి వాగ్వివాదములు సలిపెను. తుదకు శా)వ_స్థిలో గోసాలు 
కిళోం 



శనమత చరిత) 

డోడిపోయెను, దీని తర్వాత ఒక వారము దినములకు గోసాలు -డున్మాదుడై. మరణించెను. ఇతని 

అనుయాయులను ఆజీవికులందురు. మహావీరుని అల్లుడగు జమాలియు, ' శిష్యుడగు “తీసగుట్టడు”ను 

కొన్ని విషయములలో మహావీరుని పృతిఘుటించిరి. ఈ పీతిపక్షులు మహావీరుని పనికెక్కువ 

ఆటంకము కల్లీంపజాలక పోయినను మరణించువరకు వారు దువోవీరుళ్లో, కంటక పా/యృులై 

యుండిరి, 

అజాతశత్సున్ర పరిపాలన కాలములో మహావీరుని మతము సత్వర్మపగతి నొంచె దెను. అజాతశతు)వు 

డైనుడై యుండవచ్చును. అందుచేతనే కాబోలు అజాతశతు)ను తన తండ్రియగు బింబిసారుని 

చంపి రాజ్యమునకు వచ్చిన వృత్తాంతమును జైనులు మరుగుపరచుటకు ప్రాయత్నించిరి. మహో 

ఏరుని తరువాత జీవితవృత్తాంతము తెలిసికొనుటకు చారిత్రక సామగ్రి లేదు. రాజగ్భృహమునకు 

సమిపమున “పావా” అను చిన్న పట్టణమున హస్తిపాలరాజు లేఖకుని. గృహమున ఆతడు శన 

౭౨ వ ఏట మరణించెనని మాత ము తెలియుచున్నది. 7 - 

మహోప్రుని ౧౧ గురు గణధరులు లేక పథాన శిష్యులలో సుధర్ముడను ఒక శిష్యుడు మ్యూతము 

ఆతని తరువాత బలికి యుండెను. మహావీరుని తరువాత అతడే చె జై నమతమునకు (పధానాచార్యు 

డయ్యెను. మహావీరుని మరణానంతరము ౧౨౦ ఏండ్లవరకు. జై నమతమును' గురించి తెలిసికొనుట 

శెట్టి ఆధారములును లేవు. అజాతశతు)వు కుమారుడగు ఉదయనుడు కూడ చె జై నమతస్హుడె 

యుండెను. ఉదయనుని శతు)వొకడు జై నసన్యాసి 'వేషమమున రాజహర్య్యమున ప్రవేశించి. ఉద 
యనుని వధించెనని జై నగ)ంథములందు కలదు. తరువాత మగధ దేశమునేలిన నవనందులును, 

కళింగరాజగు ఖార వేలుడును శైనులై నట్లు నిదర్శనములు కలను. ల 

నవనంటులకాలములో సంభూతవిజయుడు, భద్ర బాహువు అను ఇద్దరు జె జై నాచార్యు లుండిరి' 

భద/బాహువు నాటి జైన ఆచార్యులలో అగ)గణ్యు డు. పూర్వములనబడు ౧౪ జై న-ధర్మ్మగ్గంథ 

ముల నామూలాగిముగ నేర్చిన మహామేధావి. జైన ధర్మగంథములను కోఏడీకరించుటనై 

పాటలీపుతిమున జరిగిన జై నాచార్యుల పరిషత్తులో పూర్వగ ,ంథపోరంగతులయిన ' పండితులు 

లేకపోవుటచేత స్థూలభదు)కు అప్పుడు తపస్సు "చేయటకై బ్టచళ జమున "కేగి యుండిన _ భది 
బాహువు కడకు వానిని నేర్చుకొనుట క్రై. వెళ్ళవలసి వచ్చెను. ఆ కాలమున భద్య బాహు వొకడే 

పూర్వ? )ంథములన్ని టిని సాంతముగ 'ఎటీగియుండెనట. సంభూత విజయుడు కూడ అట్టి 'పండితుడే, 

ఇతడు చంద్రగుప్తుడు సింహాసన మెక్కిన సంవత్సరమున మరణించెను. అబే కాలమున ' బంగాళ 

మున ఒక గొప్ప శ్రమము సంభవించి దేశమును పంచెండేండపాటు మాడ్చెను. శైమకాలమున 
జై నసంఘము వెడిపోవునని భయపడి భద బాహువు తన అనుయాయులనందరను సమా వేశపరచి 

దశ్నేణమున కర్తాటచేశమునకు వలసజోయెను. కాని జై నులందరు భద్ర)బాహువు అడుగుజాడల 
ననుసరింపశై ర సెక్కు_ురు మగధ బేశముననే యుండిపోయిరి. సంభూత విజయుని వివ్యుడగు 

స్థూలభ దు)డు మగధ చేశమందుండి పోయిన జైనుల కాచార్యు డయ్యను, 

కరం 



శ్రీ అయ్యంకి వేంకటరమణయ్యగారి సన్మాన సంచిక 

శ్రమము గడచిపోయిన పిదప వలసపోయినవారు తిరిగి మగధకు మరలిరి. కాని అప్పటికి భద? 

బాహువు తన అదార్యత్య్వమును వదలుకొని తపోనిస్థాగరిష్థుడై నేపాళమునకు వెళ్ళిపోయెను, 

స్తూలభ దుడిప్పు డాచార్యుడాయెను. లది క్ర) పూ. 300 |పాంతమున జరిగియుండ వచ్చును. 

ఈ కాలము జైనమత చరిత)మున చాల ముఖ్యమైనది. ఇబేకాలమున జై నమతము రెంకు భిన్న 
శాఖలుగ చీలిపోయెను. వలసపోయిన చై న సన్యాసులు కర్తాటకమునుండి మరలి వచ్చు నప్పటికి 

మగధయందలి జైన సన్యాసులు దుష్ప్ర్రవర్తకులై యుండిరి. అందుచే మగధ సన్యాసులను వీరు 

మతేబాహ్యులని వారిని జైన సంఘమునుండి, వెలివేసిరి. అంతేకాక తశూవకాలములో వైన 

ధర్మము విస్కరింపబడెను అందువలన జైన పండితులు క). పూ. 3౧౩ లో పాటలీపుతుమున 
ఒక పండిత పరివత్తును సమావేశపరచిరి. చిత)మేమన అందు వారిలో జైన ధర్మగ9౦థములను 
సమగ/ము నెజిగిన వారెవ్యరును చేకుండిరి. అందుచే పాటలీపుత శ పరిషత్తున నిర్ణయింపబడిన 

ధర్మ మసంవ్లూర్రిగనే యుండిపోయెను.  కర్తాటకమునుండి నచ్చిన జైన పండితు లీ పరిషత్తులో 
నెట్టి జోక్యము కలిగించుకొనరై రి. జైన ధర్మము పూర్తిగ నళించెనని వీరి యభిప్రాయము. 

శ్వేతాంబరులనబడు మగధజ నులు తాము పాటలీపుత )మున కోకీకరించిన జై నధర్కమునకు 

“సిద్ధాంతము”అని పేరు: ఇది పత్నీ స్తమనియు, దీనిని కూర్చినవాడు జినచందు)డను పండితు 

డనియు విశ్వసించి కర్తాటమునుండి వచ్చిన దిగంబర జైనులు దీనిని స్వీకరింపరు. 

చంద్రగుప్తుడు తన తుది దినములలో జై నుడై నను మొ త్వమునకు మౌర్య చ్నకవ ర్తుల కాలములో 
మగధ దేశమున జై నులకు పోమణ లేకపోయెను, డానితో మగధచదేశమున చై నమతము సన్నగిలైను' 
డై నులు క )మక/మముగ పక్సిమభారతమునకుు క్ర). పూ. రెండవశ తాబ్బముధ్యముననుండిన కలీంగ 

' రాజగు ఖారవేలుని రాజ్యమునకు వలసపోయిరి. ఖారవేలుడు జై నమత పోషకుడైయుండెను, 

ఉజ్జయినిని రాజధానిగా పరిపాలించిన అకోకచక)వ ర్తి పౌొతు్రడగు సంప)తి యనునతడు సువాస్టి 
యను జేనాచార్యుని పోగీద్బలమున డ్రైనుడేె జినముతమును పోప్.౦ఇెనని జై నగ )౦ంథములవల్ల 

తెలియుచున్నది. ఉజ్జయిని ఇతని కాలములో చై నమతమునకు పథాన శేంద)మై యుండెను, 
(కీ. వూ. శెండవ శొతాబ్బమునుండి మధురయొకటి జైనమత కేంద మాయెను. మధురాపట్టణము 
నందు లభించిన పెక్కు. శాసనములు ఈ పా/ంతమున జై నమత పాబల్యమును నిరూవించుచున్న వి. 

నేటివరకును జైనమత మో ప్రాంతములంబే వ్యాపించియున్నది. కాని జై నమతము భారత చరిత) 
యందు ఎన్నదగిన భాగమేదియు తర్వాత కొనలేదు, డాని సిద్దాంతములందు ఎట్టిమార్చును 
కలుగలేదు. జై నసంభఘము చిన్న'దైనను నేటివరకు తన పాత సిద్రాంతముల ననుసరించుచు శాంతి 
మయ జీవితమును గడుపుచున్నది. బౌద్ధమతము జై నమతముకం'కు ఎక్కువగ భారత 'బేశమున 
వ్యా ప్త్రమయ్యాను. ఆసేతుహిమాచల' పర్యంతము బౌద్ధభిక్షులు బుదుని ధర్మమును బోధించుచు 

తిరిగి8. అశోకుకు తన సామాజ్యముననె కాక సామ్యాజ్యము వెలుపలనుండు దేశములకు బౌద్ద 

మత ప్రుచారకులను పంపుటయేకాక శాసనముల ద్వారాయును ఇతరసాధనముల ద్యారాయును 

కశ 



గుంథాలయములు 

పోదమతమును వ్యాపింప టే? సెను. తర్వాత హర్ష ర వర్ధనుడు బౌద్దమత పోవకుడాయెను. ఇట్లు పల్యురు 
భారత చక వరుల వోషణయుండియు చాదమతము తన జన్మభూమియంచే నశించెను. జైన 
మతము అంత ఎక్కువగ రాజపోవణము లేకపోయినను, అంత ఎక్కువగ వ్యా ప్రినొందక పోయినను 
భారతేభూమిని నశింపక నేడు ... లక్షలమందికి మత మై విరాజిల్లుచున్నది. 

ర 

గ్ ౦థాలయములు 

(శ్రీరాయపో9లు సుబ్బారావు 

యుగ యుగాంతేరములం బ )జాభ్యదయ దీక్ష 
_ చేగచేవా తపన్సుగీతికలు పాడి 

చనిన మహనీయుల పృ)బోధసరళరాగ 

మాలవించు ఏీశాలు పు స్తకాలయములు, 

కరడుగట్టు సముదాాల కడలయందుం 

బొ)ద్రుగు ఏ౦కుట లెజులోని భూములందుం 
బుతు) డెందెందు మేల్కొని భుజముసాచెం 

బుతి) యెండదెందూ మును గె తి ముందు నడచె. 

అందు నండెల బూచి పొల్పారుచున్న 

జానసుమములు దండలు గటి తెచ్చి. 
అ టు 
గ)ంథముఖ వీధికలకు సింగార మిజెడి 

అభ్యుదయ బాంధవంబు ౫ )0ంథభాలయంబు, 

నిత్య విజ్ఞానదిపికల్ నిండి వెలుస 

పు స్తకాలయముల మాతృపూజ నెపుడు 

సప్రదవ్నీణ నియతమై సలుపు నెవడు 

ఆతం డజ్ఞానదాస్యము నవల దో)యు, 

- ధర్మపు స్తకనిలయ సంస్థాపనమ్ముు 

"లంతవజు కాంధ) బళ మాద్యంతములను 

అల్లు బెట్టి వర్థిలంచెయ వుంతేవబుకు 

 నొగరకులముగాం జో మనాగరికుల 

దశల నై చ్యము నించుక చాట లేము, 

కిక3 



తీక్క_న ఆలా కుమారవ్యా సుడు 

శ్రీ పుట్టపర్తి నారాయణాచార్యులు 

“కన్నడిగలు” ో“మావాడని” చెప్పుకొని యమితముగ మురియు వారిలో = కుమార వ్యాసు 

డొక్క_డు. తక్కిన “శన్నడు” మొదలగు వారున్నను  చారికింత వ్యాప్తి లేదు. అసలు 

భారతమునే |వాసిన *పంపని"కిని -- యింతేటి పలుకుబడిలేదు. పంపనిరచన “హాగన్నడము”. 
కుమార వ్యాసుని క వితోహోెసగన్నడము”.పంపనిపదజాలమః సహజముగా కొంతక ఠిన మైనది. అందు 

నను “హాళెగన్నడ” మోనాడు |(పవాదమున లేదు. మరి యీతని. రచన లలితము. ఆలాలిత్యమున 

నొక “తోజు ఎక్కడనోదప్ప క్లిస్ట్రాన్భ యము — మొదలగు 'కావ్యదోపములుండవు, భావములు 

స్పష్టములు, భాష స్పష్టతరము, 

కుమారవ్యాసుని వాసస్థలము “దగు”, ఇతడు బ్రాహ్మణుడు. యోగీందు)డు. ఇతని యుపాసనా 

'దైవము గదగు పీరనారాయణుడో-గణపతియోా చెప్పుటకు వీలు లేదు, కాని గణపత్యుపాసకుడని 

కన్నడిగ లందురు. కుమారవ్యాసగణపతులను గురించి- తిక్కన గురునాధులవంటి కథయే- యొకటి 

కర్ణాటమున బృ్రచారములో నున్నది. ఏది నిజమో చెప్పలేము. ఇంతకును కుమారవ్యాసుడే దన 
భారతములోని ప్రతియాశ్యాసాంతమునను “పిరనారాయణ చరణారవింద మకరంద మధుపాన 

పుష్టవచ ప్షట్బదీ నికాయి” యని చెప్పికొనెను, 

భారతము నాదిపర్వమునందు చాను “బలపమును బట్టి వాత చేర్చినవాడి” గానని కుమారవ్యా 
సుడు చెప్పికొన్నాడు. ఈ మాటను మన మళ్లే నమ్ముటకు వీలులేదు. తాను కొంచెముగా జదువు 
కొని యుండవచ్చును. అది యుపాసనాబలముచెే గాంచె మెక్కు_వగ _శోభించి యుండవచ్చును. 

ఆ విషయమునే- కుమారవ్యానుడు సహజముగ నావేశిగనుక- కొంత యతిశయో క్రితో 'జెప్పినా 
డని సరిపెట్టుకొనవలెను. తొము స్వయముగ నంతయో యింతయో గృవి-చేసి యుండినను - నా 

భారమును దమ యుపాసనా దైవములపై వేయుట మన పూర్వకవుల యాచారము. ప్రాచ్య 

హృదయము. 

కర్తాటసాహిత్యమున షట్పదీరచన మొక యపూర్వసుందర మైనస్మ. అదివారి సాంతపహాక్కు-., 

._ అవృత్త విన్యాసముననే యొక మధురతయున్నది. 'తెనుగునందును చేశిరచనము లేకపో లేదు, 
“భి ఏికను” లెటులున్నను = ోశివకవులు” మ్మాతము  చేశిరచనము _ దిపదనెక్కువగా 

(ైమించిరి. “జాను తెనుగుఅనునుడివారు దీసికొనివచ్చిన బే! ద్విపద లేగాక...లయింకను *కళికలు” 

మొదలగునవియు 'దెనుగున నున్నవి. కాని వీని యన్నిటియందును లేని నాజూకుదనము షట్సదులలో 
నున్నదన్నచో మనకు గోపమురారాదు. ఇటీవలనే —_ నవకన్రలు కొందరు - “ముత్యాల 

సరముి”లను వేరుతో — గన్న డములోని యావృ తృములనే డెనుగునకు దించుకొన్నారు. కాకున్న 

ఛందోభంగములలో గొన్నివింత పోకడలున్నను నవి మాత్రము" వట్సదీవృ తృముతే! ఛందస్సు 

శరర 



తిక్కన = 'కుమారవ్యాసుడు 

లోని [కొ త్తదనముగూడ “నేరుగా 'నూతన సృష్టి”యని చెప్పలేను. కారణమేమనగా మన తెనుగు 
లోని “గేయకవిత్యము” నొకసారి జూచినపుడు కన్నడములోని పట్పదీరచనములే- నేను మనము 

కల్పించితి మనుకొనుచున్న యన్ని పోకడలతో గూడ నింతకు ముందే రచింపబడినట్లు గానిపిం 

చును. కనుక సవీనులు గొ) త్తగా జేసినది నామకరణము మాత్రమే ! 

కుమారవ్యానుని రచనమునకును---పట్స డీవృ తృములకును- సుందరమగు బాత్తు గుదిరినది. 'ఆతడు 

మన శ్రీనాథునివలెనే స్వయముగ నావేశి. ధ్వనిదృష్టి యాతనికి లేదు. వాచ్యమునే దీవిముగా 

జెప్పవలెనని “కన్నడ కవి” యాశ, ఒక భావమెదుటివారి మననులో- నిక నెన్నడును మజుచి 

పోరానట్లు 'నాటుకొనవలెను, వృత్తములు 'చాపుగా జేతులెత్తి పాడుట కనుకూలముగా నుండ 

వలెను. 'పదములు విచ్చిన పూవులవలె- మెడలు మలచిన కోడిపుంజులవలె- బారులుదిరిన _సెని 

కులవతె- డాబుగా- సక )మముగా నడువవలెను. తంఘాళి- గజబిజిసిదను- అబ్బరిసి- యిట్టి “జేరు? 

గల పదము లాతని రచనలో వేలకొలది గలను. అవి నోటినిండుగ పలికిననేగాని మెదుగవు. కుమార 

వ్యాసుడు యోగిమైనను- నాతని మనస్తత్వము మాత ము జిక్క-ని రాజసికవృ త్తి. కవితయు రాజ 
అవి 

భోజనమే! అతని సామాన్యశెలి యిట్టిది. విరాటపర్యములోని కీచకుడు చా)పదిని జూచి, 

DD“ హుళుకనల్లాతుంబికోగిలె 

గళ హనల్లాశశివసంతన 

బలుహుమాన్యరనిరియ చేతం 

ఘాళిధార్కిక నె” 

'పెపద్యమును జూచినపుడు ృశెలియందున్నంతే “తేజు” భావమునందు లేదని యెవ్నరై నను [(గంహిప 

గలరు. కాని చదివినప్పుడు మాత్ర మా [పవాహమున మనమును గొట్టుకొనిపోయి “పహోయిపహాయిి] 

యందుము. సైరంధీ) వేషమున చౌా)పది విరాటనగరమున బ్రవేశించుచు * '% సరసిజాయత 

గంధమును, మోహరించుపరిమళమును దిక్కుల జలినదట.” ఎట్లుజూచినను నిందులో సామ్య మే 

దప్ప - వేరుగా దొరకునబేమియు లేదు. కాని కుమారవ్యాసునిశైలిలో మాత్ర ముపమానోప 

మేయములు రెండును మోహరించి దంంద్యయుదమునకు 'నిలచినవి. ధర్మరాజు మాటలచే 'నవుకు 
గజుచిన భీముడు “8 సురనికర మడ్డమునిల్చి రాసీయముని ప్రతినవట్రినను బాయ వారి 'పండ్లూడ బెజకీ 

(1) 'తుమ్నిద భయపడునచేనా 1 (2) ౪ సరనిజాయతేగ౦ధ వను మోహర్సి మురచువ 

కోకిల సామాన్యమైన దొ] - పరిమళ "వనం 

శశి వసంతులబలము మాన్యులనుకూడ లౌంగజేయదా! 'జఠనీ వీకుతబందు హపొక్కళు 

తంపుగాలి ధార్మికడా! రాజమందిరవి? 

(8) *చురనికరశాది రలిమేణీ 
ధరణికొయి "నెందిరలి.వా న్లీన 
పరిగి థాళియ నిడువె నమర ర 

మోర గోతి విద? 
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శీ) ఆయ్యంకి వేంకటరమణయ్యగారి సన్మాన సంచిక 

"వాస్తిపురమునకు డాడి సాగింతునని గర్జించినాడు, ఆరసావేశమున చేవతలకును --” హ స్తిపుర 
మునకును సంబంధ మేమో 'భీమునకొస లే జెలియదు, మన కంతకు ముండే చెలియదు, 
రసవాదులకు - సాధారణముగ నౌచితి పై. దృష్టి దక్కు_వ. రసావేశ 'మొకముత్తువంటిది. కాని 
తన్మయీ భవనములేని రచనంయు- గుమాసాల “జాబితాియే గాని వేరుగాదు. మరి యీ శెంటిని 
సమన్వయించుకొని...-. సమగ్శముగ నడపువా 'రెవ్వరో యరుదుగా నుందురు. ఈ "రెంటి సామా 
నాధికరణ్యము = అనంత తపస్సాధ్యమేగాని __ యదవకు వచ్చు సొమ్ముగాదు. వాల్మీకి కాళి 
దాసులుగూడ నీ చాపల్యమును దప్పించుకొన లేకబోయిరి. 'కాళిదాసునకు శృంగారముపై నెక్కువ 
మక్కువ. వాల్మీకి కి గరుణరసమన్న బాణము, అందుచే నిశ వురుగూడ దమ కభిమానరసములు 
దటస్థించినపు డితరులను లెక్కి_౦పక-కొొంచెము గనులు మూసికొనియే బోవుచుందురు. వశ్య వాక్కు. 
లగువారి స్టితియే యట్లున్న ప్పుడు - మరి గుమారవ్యాసు డొక్కొ_కయెడ నౌచిత్యమును మీరు 
టలో నాశ్చర్య మేమున్నది? కుమారవ్యాసునిది రసవాదమునుగాదు. మరి యంతకన్నను కొంచెము 
వెగటగు నావేశము, 

తిక్కనమూ ర్తి యట్టిదిగాదు. అతడు రసజ్ఞుడు - భావజ్ఞుడు. కవితాగుణముల నన్నింటిని మెదివీ 
“పదను సుధనిడి”. బ్రహ్మ దేవుడు సృష్టించిన ముద్ద, ఆవేశమున నౌచిత్యమును మరువడు. జొచి 

.తిలో రసహృదయమును జంపుకొనడు. *సింగారమునకుగాక మరునులును 7 దునులు మికు మాన 
మున కే” యని వేడిగా మందలించు మగతన మాతనికే యున్నది. వివిధభావావేశ లంపటయ - 
ప్పత్యత్షుకాళికవలె - ప్రళయ తాండవమును సల్పెడు జాపదినిమూచి “కన్నీరు దుడువను బెన్నెరి 
వేణి ముడువను దగువారి” నిళయోగించు నచిత్య మాతడే యెజుగును, తిక్క_నచేతికి సంసార 
మొక కీలుబొమ్మ, అనుభవ మాతనికి లోబడినది. ఆతని విజ్ఞానమున కెన్నడును బొరపాటు లేదు, 
రాజ ౫ం౦దిరములు మొదలుకొని పూరిగుడిసెవజకు గల - యాచారములు - ననుభవములు - 
మన_స్తత్వములు నాతనికి గానవేళులలో నిలచినవి. వై వవ సిద్ధాంశమునందువ లె - తిక్కన 
భగవంతుని యొక వ్యూహావతారము. అంతే ! 

మన సోదరులగు గన్నడిగల తృ ప్పి కొజకును- మన యాత్యవిశ్యాసము కొజుకును, దీని నింకను 
గొంత విపులీకరించి చూపుట వాగుగదా? ఒక ఘట్టమున నిరువురను బోల్చిచూతముగాక ! విరాట 
పర్వరచనలో దిక్కన, కుమారవ్యాసులకు సంబంధమే లేదు. కుమారవ్యాసుని కీచకుడు వ్యాసుని 
గీచకుని కన్నను నన్యాయముగా నున్నాడు. ఆతని మైరంధి) శతేజోవిహీన. తెనుగులోని -సెరంధి 
నెరజాణ- ఒక కోల మెజుపు మానవ హృదయపు స్తకముల నన్నిటిని జదివి- వారిని దన యిచ్చ 
వచ్చినట్లాడింపగల సూత ధారిణి, కాకున్న కన్నడ భారతమున “మల్లుర యుద్ధవర్లనము” 
గొంచెము వి స్తరముగ (వాయబడియున్నది. కనుక వేరొక చిన్ని ఘుట్టముతో మనము దూచీ చూచుట 
బాగు. కుమారవ్యాసుని భారతమున కర్ణుని కెక్కు_వ పా )భాన్యమని వాడుక, ఆ కష్టని పాత్ర 
మునే యెట్లు పోషించినారో యొకసా రిరువురను గొంచెముగా దిలకింతము. ఉద్యో గపర్యమున 
$౪. 



తీక్కన - కుమారివ్యాసుడు 

కృష్ణుని "రాయబారము వీఫ ఫల మైనది. మొ స్తేపురమునుండి పాండవుల దరికి బోన్రుచున్నాడు. కాని 

యొక్క_సారి కర్గుని జూచి మాటలాడిపోవుద మనివీంచినది, తిక్కన కృష్ణుడు భాగవతమందువలె 

నిర్వికారుడు గాడు. జాణ- తొకికుడు-సంకుచితముగా నన్నవో నిజమైన కర్మయోగి, 

తాను దుర్యోధనుని యాస్థానము నుండి పృయాణమై - మార్ల్షమధ్యమున విదురు నింటికి వచ్చి 

కుంతిని మాటలాడించినాడు. అందులో మరియాదయీ గాక రాజకీ యముగూడ దక్కు_వగా లేదు. 

రాగల మహాభారతయుద్దవిషయమున నామె యఖిప్రాయ మెట్లుండునో గనుగొనవలెనని కృష్షుని 

దలపు. తక్కువగా నున్నచో నాకొజతను బూరింపవలెనని గూడ నాతనియాథ, కృషుకు 

విదురు నింటికి వచ్చునపుడు “బంధుమిత్ర సహాయ సహితంబుగా గొరవు'లెల్లరును దనతోడనగదలి” . 

దన్నుసాగనంపవచ్చినారు. కృష్ణుకు వారి నందరిని నిలువుమున్నాడు. కాని వారాగలేదు. 
వారియందు దుర్యోధనుడుగూడ నున్నాడట. సభలో నింతవజకును గ పప్తదుర్యో భనులకు దుడుకు 

మాటలు నడచినవి. కాని యంతతో న్య క్కిమర్యాదనుగూడ గమనింపని వెడగుగాదు దుర్యో 
ధనుడు. వ్యనహారమువేరు. బంధుత్యము --- మర్యాద వేరు. దీనితో సుయోధనుని 
లోక తక తకు _ మెజుగువెట్టిన ట్లయినది. కృష్ణుడు పురద్యారమును సమిపించి --- రథారోవా 

ణంబుసేసి ధృతరాష్ట్ర )దుల నిలువం బనిచినాడు. ఇక దాను ౫ర్దునితో మాటలాడవలసిన గోరిక 

బ్నూూర్తియగు కుట్లు? అపుడు గర్టని చెసజూచి “న న్ననివి వత్తుగాన్ రమ్మని గరంబుసాచి చెయివట్టి 

యరదంజెక్కి౦చుకొనినాడట. ఈ వూ టను కెంతో ముచ్చటగా ---- సందర్భకుద్ధముగా 

నున్నది. _ చెయివట్టి యీక్చుటతో దనమనస్సు నొలిచి కర్దునకుబట్రియిచ్చినటులై నది. _ కర్ణుడు 
కృష్ణుని రథము చెక్కి.నాడు. కృష్ణుని తమ్ముడు సాత్యకి సై గకు సైెగగా వేరొక యరదము 

నెక్కి. వెనుకన వచ్చుచున్నాడు. పురము నిర్షమించిన తరువాత క్షు. “డధిక సం(పీతి - దలకొన 
నర్క_తనయు నాననంబును వీశీంచి”. యన్యు లెవ్వరు వినకుండ సంభాషణము నారంభించినాడు. 
ఇది యంతయు దిక్క_న కూర్పు. మన కనులయెదుట సజీవచిత్రమువలె నా దృశ్యమును నిలువజేసి 

నాడు, ఈ పూర్వరంగమంతయు కుమారవ్యాసుని భారతమున లేనేలేదు. ఉన్నది, సముచితముగ 

చేదు. ఆతని (పారంభ మిది. కృష్ణుడు రాయబారమున  నెక్కువ బాధ్యత గల మనుష్యుడు. " 

మొదటనుండియు- బాండవులను ధర్మముకొజ్నకై శేవీ కార్యము నొక మహత్తర _పయోజనము కై 
సాగించుచున్నాడను టందరికిని దెలియును. కృష్ణునకును చెలియును. దుర్యోధనాదులు దన్ను గట్ట 

యత్నించి విఫలురై న తరువాత- గశ్ష్యూంతరంబులు గడచినపుడు- ధృత రాసుకు దాను నిరప 

రాధి ననియు- దన్ను మన్నింపవ'లె, ననియు గృమ్హనకు మనవిజేసినాడు. తిక్కన కృష్ణుడు ధృతరా 
ష్ట్రని మూర్చత్వమునకును- చేతగానిదనమునకును మదిలో నొచ్చుకొని “బాహ్లిక -. భీష్మ - 
దణ - కృప - ప్రముఖ నిఖల విశిష్టజనంబుల” నాలోకించి, 

గీ! “ం్పప్పుడే సభబుట్టిన యింతవట్టు 
మోకు జెల్లంబకాడె! యా మేదినీ వి 

ప్రి ర్ర౭ 



శ్రీ ఆయ్యంకీ చేంకటరమణయ్యగారి సన్మాన సంచీకో 

భుండు దానేమిటికిని 'ముఖ్యుండగాను 

డప్పు దనదెస లేదని ెవ్పివిడిచె” 

“కావున నాకు నీయెద దడయం బనిలేదు పోయివ చ్చెదొనని సెలవు గైెకొన్నాకు. కుమార 
వ్యాసుని కృష్వడు - మొదటినుండియు దంత ,Jమునంతయు నడవి కడకిది * గౌరవ పాండవుల కల 
వాము మాశేల” నని దిన్నగా జారుకొన్నాడు. ఈ పద్ధతి కృమ్షునకంత "బాగుగా లేదు. తరువాత 
విదుర - ద్రోణ - ఫీప్మాదులునుు ధృత రామ్ట/డును వెంటరా గుంతీగ ఎ్రైవాం౦బున కరిగినాడు. తిక్కన 
కృష్ణ డరిగి యామెకు “వినయ భూవణుడై నమస్కరించి సంధివృ తాంతమును - దుర్యోధనుని” 
నిచేషస్టితమును - సూటిగ విన్నవించినాడు. కడకు పాండవుల కామె యొసగు సంచేశమేమని 
ప్ఫార్థించినాడు. ఆమెకు బుత్స వాత్సల్యము - తన సుతులు బడుచున్న యలజడి - తన గోడు - 
యింతకుమునుపు దుర్యోధనాదులు జేసిన బన్నములు - నన్నియు నొక్క_సారి యెదుట నిల్చినవి. 
ఈ వివిధభావములలో - కుమారులకు వేడివికగులవంటి సందేశ మొసగుచు, గ అష్షునియొడిలో దన 
హృదయ మొక్క_నారిగా' గుమ్మరించినది. ఆ పద్యములను నేరుగా జదివి యానందింపవలసినచే ! 
అ. వాక్యములలోని. దెగువకు ఛీష్మ[దోణాదులు “బమ్మెరవోయి నారట. తరువాత నచ్యుతు 
డామెకు-మేన త్తకు | మొక్కినాడు, కంతీమహాబేవి చల్లగా “దీవించినది””, కుమారవ్యాసను డింతకథ 
బెట్టుకొననే లేదు, కుంతికి - పాపము- నమస్కా_రమే లేదు. సంకుచితమున- సంధినిగురించి- చెప్పి చెప్ప 
నట్లు జెప్పినాడు. ఇంలేగాక “పులిమిదవుటి” యన్నట్లు * గొనీవుబోయి సీకొడుకగు గర్లుని వేడు 
కొన” మని నియమించినాడట. కౌనుగాని అప్పుడు తనవెంటవచ్చిన ధృతళరాష్ట్రా)దు లెక్కడ 
నుండిరి? వారియెదుటనే యీ వ ర్లమానము జరిగియున్న చో ధృతరాష్ట్రాదులు కృష్ణు ననుమానించి 
యుండరా? వారిని దూరముననే నిలికి వచ్చినా డనుట - మరియాద యేనా ? లోక జత యేనా? 
ఇంతకును గృస్టునకుమాత) మది యేమిన్యాయముగా నున్నది? ఎట్లును దానో గష్టనితో మాట 
లాడవలెనని దొలుతనే దలచినాడు. అట్లెయెడ గుంతిని మరల నియవించుటలో - ఒకవేళ దన 
ప్రయత్నము విఫలమైనను తల్లియ్యస నామె మాటలతోనె నను గరుని దమ వెపు లాగుకొనవలెనను 
దుర భిపా/యమేగాక మరేమిగలదు?. ~- న —- 

కృష్ణునివంటి వ్య క్రి కీ కుత్సితరాజకీయ మంత "బాగుగా లేదు. అట్లుగాక - యాంధ భారతమున, - 
కృష్ణుడు బోయిన దరువాత నొకనాడు గుంతీచేవియే వంశక్షయమున శై “చెక్కు. కెజంగుల 
జింతించి) కర్లుని దరిసీ మాటలాడిన ట్లున్నది. ఇది యెంతయో బాగుగా నదికినది. స 
భగవానుడు గూడ నికే వాాసెను. కన్నడభారతమున కృష్ణుడు సందేశ మేమని కుంతి నడుగను 

(4) “భన సుయోధన పాణ్జు విననం (6ఈ),.ఇందు మురిధుడ్ను సంధివిన్నయ దన రొశౌద పివాదన మచే తందకర్గనబేడికోళు నీ 
నుత రాజాలయ వన నుర | నందు. చేమ! మరలి డన ముద్ర ధ్వంని హోర కంటి . rn R ఒగివాతుషద లి”) 

వెళ్లగా | 



తిక్కన. - తమారవ్యాసుడ్స 
లేదు. ఇత డడుగ కున్నను మాతృ దేవియగు నామె చెప్పను లేదు, కృషుని లోకజ త యిదియేనా? 
కుంతీదేవి వంటి దొడ్డతల్లి మనసిట్టిదేనా* కృష్ణుడు గస్టనితో మాటలాడుటకు తీక్క_న చక్కని 
సాకు గల్పంచినాడు. దుశ్శాసన - వికర్గాదులు దనకన్నను జిన్న వారలు - వలలు. దుర్యోధనునితో 
దా.నిపుడు మాటలాడరాదు, తక్కిన భివ్మదోణాదులు మొక్కులకు దగినవాలేగాని. సరసము 
లకు బనికిరారు. _ ధృతరాష్ట్రుడు గుడ్డివాడు - రాజు _ అందరికిని బెద్ద. అందుచే నించుమించు 
సనూనవయస్కు_డును - లోకమునకు 'దెలియకున్నను - బావగావున పరియాచకమునకు దగిన 
వాడును నగు కర్లుని జెయివట్టి నిలీపినాడు. తక్కిన వా 'రవ్వరును ననుమానింప అేదు, 
వ్యాసునకీ గంభీరక శావిచ్చి త్రీ యంటనే లేదు, కుమారవ్యాసున కసలే గాబట లేదు. అతని క అన్హుడు | ౨. 

న దక్కినవారి నందరిని సాగనంపి కోర్టుని మాత్రము దన వెంట రమ్మన్నాడు. అపుడు మిగిలినవారి 
చి త్తవృత్తు లెటులుండును? 

కృష్ణుకును గర్హుడును- యేక రథారూథులై బోన్చచున్నారు. కృష్ణుకు తిన్నగా “నీవు వృదజనోప 
సీవివి- ధర్మసం వేది వసి?” కరునితో బలికి ప్రస్తావమునకు దించినాడు. వ్యాసభగవానులే కూడ 
సంభాషణమున కిదియే ముఖదాంరముగ నుంచుకొనెను, (కాని తిక్కన చేసిన పనితన మేమనగా 
వ్యాసుని ెండుక్లోోకములను రెండు విభేయవిశేషణములతో జోడించి పొ మ్మనుట. వ్యాసభగ వాను 
డిచట గర్హుని “రాభేయ !” యని సంబోధించుట బాగలేదు. అందుకే దిక్కన దానిని తిన్నగా 
జారవిడిచెను. తరువాత నొక సీసపద్యమున గష్టని జన్మవృత్తాంతమును జెవ్పివేసెను. ఇచట 
బురాణదృష్టితో వ్యాసుడు జేసిన ధర్కనిర్ణయము గావ్యదృ్టిగల “యుభయకవి మితు)నకు రుచింప 
లేదు. కనుకనే చేలికగా దాటుకొనెను. కర్ణుడు బాండవులతో జేరినవో గలుగు వై భవమును 
వర్ణించుటకు వ్యాసభగవానుడు సుమారొక పదునైదు శోకముల వెచ్చించెను. 
తిక్కన. జెప్పదగినదివిడువక, యూరక బెంచక వైభవమునంతయు నొక వచనమున నెట్టివేసెను. 
“డ్రాపదిగూడ నిన్ను బొందుూోననుట కృష్ణు డుపయోగించిన కడపటి బాణము, వ్యానులుగూడ 
యో బాణమును సంధించెను, (కాని తిక్కన దృప్టిలో నిది యన్నిటికంచును మెజుగై నబాణము 
కనుక స్పష్టముగా నెదుటివాని మనసునకు దాకున ట్లొకపద్యమున జెప్పెను. సరిగదా! దానికీ 
గుడు లొంగ లేదు. ఆంధ) సంస్కృత భారతములలోని గర్గ్లునకు దన జన్మవృత్తాంతము నిపుడు 
వినుట గొ? త్తగాదు, సంస్కృత భారతమున గర్హుడు కృష్ణునితో “సర్వం చై వాభిజూనామి 

పాంజోఃపుతోిస్మి ధర్మతణి” అన్నాడు. దానికి “వెడవెడయేను దొల్లి యిదివింటి”నని తిక్కన జేసిన 
యాంధీ)కోరణము - నిజముగా నొక మెజుగు, కర్గుడును గృష్టునకు వాల సముచితముగ జవా 

(6) “ఉషాని కా వే రాధేయ బొమవ్మాణాః వేదపారగాః, 
తత్త్వార్దం సరికృషాళ్చ నియ తే నాననూయయా, 
లి @ ర 

త్వమేవ కర్షజానాసి వేద వేద్యా నృ నాఠ నాక్, 

త్య మేవ ధర్మళా స్తే) మ నూత్షేషు పరినిష్థితః.”” 

(7) ష ఫ్టేత్వా౦-ద తథా కాలే చెప ద్యుపగ మిన శి: 

కలలు. 



శ్రీ అయ్యంకి చేంకటరమణయ్యగారీ సన్మాన సంచిక 

బిచ్చినాడు. “నన్ను ధర్మసంవేది వని నీవ జెప్పితివిగదాళ” అట్టి యెడ రాధయు - నతిరథుం 
డును నాకు జాతకర్కాది సంస్కారంబులు నిజకులోచితంబుగా నాచరించిరి. తల్లి దండు) 

లకు బుత క ఫ్రత్యంబులు నిర్వ రింపక వారల నాసి యేను వచ్చుట ధర్మం బగునేశిియనుట 

ధర్కదృష్టితో నేగాక లౌకికముగను చాల మెఅుగైనమాట. తరువాత సంస్కృత భారతమున 
కానీనుడు గృమ్షని యదుట జరుగబోన్రు మహాభారత యుద్ధమునంతయు నొక పెద్దయజ్ఞ ముగా 

వర్ణించెను. ఎదుటివారి పరాక )మమును గర్జు డిపు డంత విపులముగ - నావేశముగ వర్ణించుట 

దిక్క-నకు బాగుగా గన్సడుటలేదు. కనుక దాని త _క్ల్వమునుమాత్స) మొక పద్యమున జెప్పి ముగిం 

చెను. ఈ యా వేశకవితలో వ్యాసభగవానుడు కష్టనిపాత 9కే కళంకము నాపాదించు వాక్యము 

లనుగూడ జారవిడిచెను. 8 జాొచిత్యజీనియగు దిక్క_న వాని జోలికే బోలేదు. అటే కృష్ణుని 

వాక్యములనుగూడ సముచితముగ సంకుచించెను, కరుడు దాను దుర్యోధనుని విడచి రాననుటతో 

వాటు దన జన్మవృ తాంతమును ధర్మజునకు దెలుపవలదనిగాడ గ బ్రమ్హాని హాచ్చరించినాడు, 

కృష్ణునియందు భగవదంశమునుజూచి “యుద్దమునందు జయించినచో నిహాలోకమునను - లేకున్న 
బరలోకమునను గలిసికొందు” నని వీడో- లొసగినాడు. ఈ యుద్దమునందు “మముబోం క్లైల్లను 

సద్దతివడయుదు, రని గష్టడే యన్నాడు. కనుక దన పాణముల రౌజభ కిక” బలియొసగిన ధర్మ 
పీరు డాతడు, కడకు గృష్లుని “శాగిలించుకొని” * పనివినినాడు. ఇంతతో గర్డ్ల కృష్ణుల సంభాషహషణము 

ముగిసినది. సంస్కృత భారతమునను కర్వడుధర్కఏరుడే! కాని వ్యాసభ గవానున కాయింత యుబే) 

కమును లేకయుండిన నింకను బాగుగా నుండెడిది. సంస్కృతమున వీరి సంవాదము సుమారు 

మూడధ్యాయము లున్నది. ఇంత దినిని బొడిగించుట దిక్క_నకు సరిపోలేదు. ఘంటలకొలది వీరిట 

మాటలాశుచున్న నట గొలునులో నున్న దుర్యోధనాదులు ఏరిని సంచేహింపరా? అందుచే సాధ్య 

మైనంత సంగ్రహించినాకు. వ్యర్థముగా బెంచిన ఘట్టములను జాలమెలకువతో దస్తీంచి - తగ్గించు 

టయు పాత్రలకాంతి కొక మెణుగు బెట్టుటగా యోజించినాడు. ఇంక “సోమయాజి” సంభాషణ 

మున బ్ర వేశ పెట్టిన నాటక పద్ధతులన్నియు నాతడు స్య్వయముగ గూర్చుకొన్న వే! ఈ కూర్చాతని 

రచనయం దామూలచూడము గలదు, కనుక దాని నిచట విపులీకరించి చెప్పబసి లేదు. తిక్క న కర్త 
నకు దానోకన్యాజాతు”డను టింతకు మునుపే 'దెలియును. కాని యాకొజత యూతని నంతగా బాధింప 

లేదు. ఒకవేళ దాను “నీచకులుడను” సంచేహ మున్నను దానిని మి)ంగికొను గొప్పతన మాతని 
కున్నది. కౌలీనత మానవయత్న సాధ్యము గాదని యాత 'జెరుగును. కాని దానికై కష్ట మెందుకు? 
నిజముగా కర్షు డిష్టపడిన చో దన వంశగర్వమును ప్రపంచమునకు బక టించుకొనవచ్చును. కాని 

పాన 
నట 

(8) యదబు)వ మవాం౦ కృష్ణ కటుశకాని స్మ పాండవాకా, 

ప్రయార్ధం థా ర్షరాష్ట్రన్య తేన త్యే వ్యా కర్మణా. 

(9) కర్షః పరిష్వజ్య చ పీడితం 

(పని వినియెదనని గౌాగిలించుక్తొనిన) 

50 



తిక్కన - కుమారవ్యాసుడు 

దాని కన్నను- ప +పంచమున సర్వమునకన్నను కర్దుని దృష్ట్రాయందు ధర్మము గొప్పది. అందుకే 
భగవంతుడగు కృమ్ణుడె బోధించినను- కృష్ణుడు భగవంతుడని చా నెరిగియున్నను- నాతని వాక 
ములను గూడ ఇర రస్థములని బెడ చెవిని _బెట్టనాకు. ఏడ్కొ_నునప్పుడుగూడ ధర్మమున_౩ 
గత్తిబూనిన యొక పెద్ద రాజజయవాదివలె సమానప్రితిపత్తులతో కృష్ణుని “కౌగిలించుకొని 
నిర్ణ్షమించినాడు, అఖండ సామా) జ్యము ధర్మము నెదుట రాశేయునకు నలపూసయెనది. కరుక్షు 

ళా షా నిజముగా ధన్యజీవి. సోమయాజి కోర్టు డింకను ధన్యతరజీవి. “3 
కన్నడకవి కర్టుడు మన కర్ణుని వంటివాడు గాదు. అతడును ధర్మప్రుడే ! కాని కుమారవ్యాసుని 
యావేశరచనలో నా ధర్మవీరత్వము సరిగా స్పష్టపడలేదు. మైన కొన్ని విపాదదాాయ లలమినవి. 
-తన జన్మవృత్తాంతమును గురించి యాతని కింతకు ముంచేమియు 'బెలియనే తెలియదు. 10 ఇపుడు 
కృష్ణుడు చెలిపిన వెంటనే దనతలవై బిశగుపడిన టయినది. 

కన్నీ రుగాలువలు గట్టి పారినవి. ఈ భేదోపాయముచే గురుపతికి గీడయ్యెనని పనవి యేడ్చినాడు. 
ఇంలేగాదు. దొలుతటినుండియు నాతనికి దన “కులము సీచిమని యొక యతృ ్రిగద్దు. సత్యముగ 
జూచినచో కర్టునంతటి వరున కది యొక పనికిరాని చాపల్యము. కులము దక్కు_వై న మాత్రము 
ననే దనకు గలిగెడు పెద్దనష్ట మేమి అల్పకులమున బుట్టియు నాత్మళ క్రిచే గడ్డకు వచ్చిన మహాను 

భావు అెందరు లేరు? అట్టి వారిలో దా నగ్రసీళము వహింపవలసిన గర్హునకీ యతృ వి నిజముగా 
విచ్చిగాక మేమి? 

కుమారవ్యాసుని పాారంభ మిది. రథములానికి గరు నాహ్వానించి- కృష్ణుడు బలవంతముగ గర్దుని 

పీగముమై గూర్చుండ బెట్టినాడు. వాస్తవముగ దనకు మేన త్తకొడుకు గనుక కొంచెముగా 

పరియాచకముగూడ ,నాడినాడట. దీనిభావము కదన కర్గముగా లేదు. అతడు 

11 ఎన నిమ్ముడి గళలి సమసే : 

వనెయె చేవమురారి యంజువెిననుచు వెనుకకు జరిగినాడు. కాని యంతతో 
గృృమ్హడు విడువ లేదు. 

బలవంతముగా దానే దగ్గజకు జరిగి తొడతొడ యానించి కూర్చున్నాడు. 12 తరువాత తిన్నగా 

చెప్పీ చెప్పనట్లు గర్జుని జన్కవృ త్తాంతమును సూచింప 'మొదలు బెట్టినాడు, 

(10) “కొర ₹ సెక హిగ్గదవు దృగుజల 

వురవలొసి కడునొంద నళటా |! 

కురుపతిగ శేడాదు చెందన 
తన్న మనదొళ౫.) 

(11) నాకు మొయడుగుల దగ్గణ సమాన గౌరవమా! నాకు భయ మగుచున్నది. 

(12) (తోడై సోంకినవి సారిదుశౌరి యింతెంది] 
34౧ 



శ్రీ అయ్యంకి. వేంకటరమణయ్యగారి సన్మాన సంచిక 

18 “చేద విల్లెలెకర్ల నిర్మళ 
యాదవరు కౌరవరొళ” సం 

పాదిసిద దన్వయద మొదలెర 

డిల నిన్నాణా 

ఇంతేకాక * మేదినీ పతినీను” యని యాతని రాజత్యమునుగూడ _ సున్నితముగ "వెల్లడించి 
నాడు, ఈధ్యనివాదము కోర్టున కర్ణము గాలేదు. అతడు 

14 ““దానవాంతక జెససువంశ వి 

హీననను నిమ్మడిగ ళొడనె స 

మానిసువ ర” 

అని చేతులు ముకుళించినాడు. ఇక నిక నిట్లు బనికిరాదని కృష్ణుడు వాచ్యముగానే “యాయోా! నీన్ర 

మా శేల్లరకును స శ్రీరామచందు నితో సమానుడ వని” 
—్కారవసభయందు తనకొసగిన తంబీల సూకని చేతిలో నుంచినాడు”” కర్టుని చేతిలో 

చేయిపై చి మాటలాడ మొదలు బెట్టినాడు. తరువాతే దవుతో జేరినయెడ గలుగు “రాజవైభన 

మును గురించి పొగడినాడు. “6బ్పంతటి వెభము కాచుకొని యుండగా దుర్యోధనుని పంచచేరి 

యాతని యెంగిలితాంబూలమునకు జేయి చాతు వేమయ్యా?” యని నిష్టరముగ మందలించినాడు. 

ఒక వెపు పాండవులును - వేరొకవెపు కౌరవ్రలును - కొలువుదీర్పగా సుఖముండదగిన నీకు 
దుర్యోధనుని దగ్గటి “జియ్య హాసాద ని పడియుండుట కవ పృమని హృదయ వాదమునూ” జూపి "చెప్ప 

నాడు. 17 “పవ పట్టాభిపి.క్తుడ వై నచో - కౌరవపాండవుల కిరుంరకును గావలసిన వాడ వేగనుక 

యుద్దమే "లేదని గలిగినచిక్క నాకరీతి సవరించి యాశచూవినాడు.” 5 కాని వ్యాసతిక్క-నలు 

పియోగించిన జాపదీవిషముక మైన బాణమును - కుమారవ్యాసుని క్ర ఎ్రమ్షకు మరచినాడు, 

అతని యావేశమున కీ విషయము దోచలేదు. ఆవేశవాదముచే గలుగు నష్టము లిటువంటివే! 
ఇంత జెప్పుసరికి కర్ణుని కన్నుల నీరు దగినది. ఆతనియెదుట తనను నమ్ముకోన స దుర్యోధనుడు 

నాననా లన 

(1) కర్గా! కౌరవపాండవ వంశమూఅములకు భేదము లేదు. ఐ"రికువు నొక్కే. 
(14) ) టి దాన వాంతక ! చాలు, వంశవిహీను డైన నన్ను మిరు గ "రవింపపచ్చునా? 

(15) ఉక ళదు కొండను వీశియవనం, బుళియలాతిం గిత్తు కర్ణన 
కిలకె బరసెళ దవనకర దొళు కరవరళ విక్కి”? 

శో 

(16) అనిన కరకర రకు ఇంశతి (17) నదులెనీ నోలగ దొళొప్పు వ 
యెనిస లొల్లచె సీను దురియో కడువిళెసవ బినుటు కుగుపతి 
ధన న బాయ్రంబుల కె కైయా నుడిసెజీయ వాసౌద జె౦బును = కషనినగింద, ర 

లు 
నువం హళేంది)” 

(18) శనినగె వా నీనపురద రాజ్యద 

ఖభున తె యను మాడువెను పొండవ 

జనప కౌరవ జనపరో లె "సువఠుగద్దు గేయ” 



తిక్కన - కమారవ్యాసుడు 

గనుపడినాడు. గృమ్షున శేబదులును జెప్పుటకు దోచక కన్నులుమూసికొని గూర్చున్నాడు. నడుమ 
కృష్ణుడు “వనువేశే * కర్త చి త్రజ్ఞాని యావుడు” అని ప్రశ్నించినాడు. దానితో గర్హునకు గోపాలు 

డొక ఛదోపాయరీలిగా గనపడినాడు. తన్నును, దుర్యోధనుని స్పష్టముగా నాశనము జేయుట 

కెత్తిన యెత్తని యూహించుకొని “విజయన గడుసు బాణ బలియ ; నిక్కు_వ హాదనమాాడిసిడి” 

అని కృష్ణుని మోసమును బయట బెట్టినాడు. కడకు 
20 “మరుళుమాధన మహియరాజ్యద 

సిరిగ సోలువ నల్లకౌం తే 
యరు సుయోధన రెనగ బెసశై 

వల్రిమనవిల్ల 

అని తన యాత్మ నిశ్చయమును బ్రకటించినాడు, 

21 “ఏరకౌరవరాయనేదా 

తారనా తన హగాయె హగాక 

వారవే కై వారవు” 

అని పలికి తన కళోరధర్యములోని సాధనాపరద్ధతిని వెల్లడించినాడు. “న న్ననేకరీతుల మన్నించి 
నాడే! నన్ను చూచి యాతనికి దృ ప్తిలేదు. నా బిరుదులు బొగడించి దృ ప్పిలేదు. నా కుపకార 
ములు చేసి చేసి తృ ప్తిలేదు. ఆతని నెటుల మజతూనని 2 గృమ్హని హృదయమునకు. నేరుగా 
ప్రశ్న వేసినాడు. 

గృషమ్షునిహృదయమునకు నేరుగా ప పిశ్న చేసినాడు. “కాడలాగదు కృప! ఖాతియమాదలాగదు” 

అని ప్రపంచమును జూపి చెప్పినాడు. “కౌరవేశ్వరుని వేమదప్ప నాకీ భువనమున. వేరుగా 
నా_ప్పజనములు లేరని”) 28 యుదోపించినాడు. తాను రణదీవ్సీతుడనై తీననియు - నికదిరుగననియు 
ప్రతిజ్ఞ జేసినాడు. శ్పు గలుగేబోవు యుద్ధమున కౌర వేళ్వరుని యవసరమున కై శరీరమును 2 

నూకుదునని భావికాలమును దన గన్నులతో జూచి చెప్పినాడు. ఈధర్మ నిష్టురతకు ర్ మ్హుడు 

మనమునందు మెచ్చినాడు. కాని తన భేదోపాయమును మానలేదు. “యా! పీ మాటలను 
దుర్యోధనుడు మన్నించును. కనుక నీవు బోయి దుర్యోధనునకు సముచితముగ బంచి కుడుచుట 
మేలని - బోధింపరాదా¥ియని కడసారి చెప్పినాడు. ఈమాటలకు కర్ణుడు సమ్మతింపలేదు, 

mnt 

(19) విజయుని చా ణములకు నన్ను బలిజేయు నుపౌయ మల్లీ క్రివి. 

(25) ఓ పిచ్చి కోస్టా! మహో రాజ్య గౌరవమునకు వేను సోఅను. శొరవ పాండవులు గలిసికొనుటలో నాక 

మనను లేదు. 

(21) వీరుడగు దుర్యోధకుడే నాదాత ! అతని పగయీ చాపగ, అఠనిమెెప్పీ నామెప్పుం 

(22) నోడిదణియను వివదహోొగళిని వోడితణియను నిచ్చలుచికవ మాడితణియను మాననిధియన 
"చఊంతుమరద పెకి 

(28) కారజేశ్వర నొలుత మెప్పిసి (24) తీరిసియెపతి యవస సరక్కె-ళ 
భువనదొళ వెన గా ప్తజనవిల్ల, రీరవనునూకు వెజెను, 

కీర్ 23 



శ్రీ అయ్యంకి వేంకటరమణయ్యగారి సన్మాన సంచిక 

ఆసమయము మించిపోయినది. స్ తన వీరత కది తగదని వాదించినాడు. కడకు పాండవులను - తరు 
నునిదప్ప - చంపనని కర్గునితో పృతిజ్ఞ గైకొని కృష్ణుడు తృప్తిపడినాడు. కర్షుడు - తాను చావేననీ 
యెరిగియు - నమస్కారమువై చి * నిర్లమించినాడు. _ ఇంతతో వారి వృత్తాంతము ముగిసీనద్, 
కుమారవ్యాసుని గర్జుకును నా వేశి. కృష్ణు డాతనికన్నను నావేశి. కన్నడకవి కర్పనకా యింత విషా 
దమును కూడ బెట్టకుండినవో పాత్యురచన బౌగుగా ర క్పిగట్టి యుండెడిది. సోమయాజికర్లుని 
యాధ్యాత్కికదృప్టి యాతనికి లేదు. 2 కుమారవ్యాసుని కర్ణుడు కృష్ణు నొకభేదోపాయశీలిగా నర్థము 
చేసికొనెను. ఇతనికి మనశ్శాంతి లేదు, అందుచే మాటలు సపహాజముగా చారుమాగశే నవి, 
తిక్కన మెజుగుచేత కర్లునిలోని ధీరోదా త్తతలేదు, తాను నీచకులుడను - లేక ప్రపంచము 
దన్న ట్రనుకొ నుచున్న దను - దుఃఖము పెద్దదై' బాధించుచున్న ది. ఆత్యతృ ప్తిలేదు. ధర్మనిర్వహణ 
మున సంతోషము లేదు. శార్యమునకు వెనుక నల్లని విపాదచ్చాయ లావరించినవి. కాని కుమార 
వ్యాసునివంటి హృదయవాద మో ఘట్టమున దిక్కున కంటలేదు. అందు కాతని రాజకీయ విజ్ఞాన 
మగ్డుదాకినది. తిక్క-నలోని కృష్ష్ణకర్ణుల సమాగమమును జూచినప్పుడు - నేడు మన రాజకీయ 
నియంతలు గలసి మాటలాడుకొను ముచ్చట లే జ ప్పికివచ్చును. -కోని యాాచిత్వము బాగుగా 
శోభించినది. కౌచిత్యముతోపాటు రసమ్యుగూడ 'దక్కువగా లేదు. వెగటగు నావేశము అేదంతే, 
ఇంకను గొంచెము జెప్ప లేదే యని దోచినవో నది మన రసజ్ఞతలోని లోపమేగాని యుభయ కవి 
మ్నితునిది గాదు, ఆతని వాక్కు. నిత్యవర్చస్విని, 

కుమారవ్యాసుడు రసవాది. పాఠకుల కన్నన్లు ముందే చానులీనుడై పోవు స్వభావ మాతనిది, 
ఆ మరపుందనములో నౌచిత్యము నిలువకపోవును. నిజముగా కర్ల కృష్ణుల సంభావణము- కుమారో 

వ్యాసుని రచనలో- చిన్నదై నను నొక చక్కని ఘట్టము. కర్షుని. వినయము- కృష్ణుని కలుపుగోలు 
తనము- మన హృదయములను నేరుగా దాకును. కానీ- వాని కీచట సందర్భళుద్ధి లేదు. కుమార 
వ్యాసుని కృష్ణపాతిలో పవితిత గొంచెము దక్కువ, అర్ధము 'జేసికొనుటయం దభిప్రాయభేద 
మని దీనిని సమర్గించుటకు ఏలు లేదు. కవియే స్వయముగా నిచటి కృష్ణునిపాత)ను గురించి “భేదదలి 
కురుకులవకొందను అని సూచనయందు వ్యాఖ్యానిం చెను, ' 

కర్గాట కవిరచన చిక్క_ణమైనది. పదశ కిని చక్కగా, నెరిగిన సిద్దవహాన్తులల్లో నాతడొకడు, శాని 
పదచాపల్యమును - నావేశమును నాతని నెక్కి_రానీయను. కొందోటుకు కోపమువచ్చు నేమో "కాని 
కవిసార్వభాముడగు (శ్రీనాధుడుగూడ మన చెనుగున నిట్టివాడే! (శ్రీనాధుడు కన్నడపుకవియె 
యున్నచో నిజముగా కుమారవ్యాస్నుడై యుండును. ఈభావము నాకు వీరిరువురిని జదివినపు 
నామనసు 

శ 

(25) “విషమవదు కట్టాళుమంతు దొ, శిసగలాగదు తన్న వీర తె, నసుళహుకు"మురజెర్ సంధియ, నరియెనా నంది? 
- (26) శళుపా బే కెంచెర్నిదను కర! క్ష 
(2?) మసి” బందు విశాలమత్రి చింత్రినిద నానీరి 

లోలవరాడిద మంతీ )మనద లి! నట్టు బేరూరి, - 



డంతయు జ్ఞాపకమునకు వచ్చుచుండును. కాని కవితాప్రపంచసూర్యుడగు “నుభయకవిమితు)” 
నితో (శ్రీనాధునకు బోటియే లేదు. కృుమారవ్యాసున కంతకుముం టే లేదు. ఒకకుమారవ్యాసుడే 

పాచ్యకవ్రలలో - లిక్క_నతో నెవ్యరు వాదమునకు నిలచినను - “ఇంగి” పోవలసిన టే 
దప్ప 'వేరుమార్లము లేదు. ఆతని రచనచే 'డెనుగుతల్లి భాగ్య ముపండినది. మనమాతని రచనల 
చదివి యానందించి - సాటివారల కెత్తి చాటి - అతని సేవాభాగ్యమును - తెనుగుతల్లి భాగ్యమును 
సండింపవలసి యున్నది. అట్లికాలము నేటికిరా లేదు. శేపటికై నను వచ్చునని యాశించుచు నీవ్యాస 
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పుస్తకావాహన 
శ్రీ రాయపోలు సుబ్బారావు 

నిండాఅ(బాజు నఖండ గోదావరి దాగిన చాళుక్య నాగరికత 

పాడైన పెనుకోట గోడల దీర్చ నిదిలువోవు కాకతి పాగిభవమ్ము 
పల్లి పదాల జీవము నిల్సికొన్న పల్నాటి వీరుల రక్తనాళ పటిమ 

కడలేకయేడ్చు తుంగాభది కెరటాల మణ(గిన పూజ్య సామాంజ్యభరము 

. హృదయములు విన( బలుకక చదువుచెప్పు పుస్తక తపస్విని తెలుంగు పూలపొదల 

నిలచి సవాశుకమ్ముల( విలచిపిలచి స్ట్రత పొడించుగాత జొతీయగితి. 

ఆచారమునకు దాస్యము (జేయుచును వంట యిల్లుదాట(గలేని యిందుముఖు ల 

ఉదయా స్తమయములు నొడలి చెమ్మట దీసి కేతి నేవలుచేయు సెద్యకాండి 

బిితికినన్నాళ్ళు తీఅని కస్తి లెక్కలు. విటీచి జీవించెడు పేదజనుల 
ఆక్షరపంక్షులె యరయరాదనుచు దుర్గతుల(దోసిన చెప్పరాని వాండ్ర 

పూలతోనిండి కమ్మదనాలు చిమ్ము పుస్తక నికుంజ పుంజాళి పొంత (బిలచి 

నా జనము, నాదుదేశిమనంగ. జాలు "ఇంత జ్లానభికొదానమిమ్ముత ల్లి! 

ఆంధ్రుల శిల్బ విన్యాసంబు చూపించు కలిమి గోపురముల గలదటంచు 
ఆంధ్ర నాగరిక కళ్యాణ చిహ్నములై న గాన సాహిత్యమురల్ గలవటంచ్చు 

ఆంధ్ర భాగ్యమ్ము మోయగ గౌతమీ కృష్ణ దరులను నావలుదిరిగె ననుచు 
ఆంధ్ర వీరులకు స్వర్గాతిథ్యమిచ్చి పాటలుపాడిన యుగమ్ము కలదటంచు 

. చెప్పి యొప్పించు పుస్తక (శ్రీ కుమారి యందగింవగ( గల యాలయములు గట్టు( 
డాంధ్రదేశమునందెల్ల నాంధ్ర పుత్రు లా ప్ప మానవ సంఘ నేవానుర క్షి, 



తెను(ంగువారి చదువు 
శ్రీ మారేపల్లి రామచందిశాశ్త్రి, 

“చదువని వాండజ్ఞుండగు; 

చదివిన సదసద్వి వెక చతురత కలుగుకా 

చదువ వలయును జనులకు; 

చదివించెద నార్యులొద్ద చదువుము తండ)! 

అనినాడు కుశద్వీప * సార్వభాముండగు హిరణ్యకశిపుడు కొడుకగు పిహ్లాదునితో ఎప్పుడో! 
ఎప్పుడో అనయా కొన్నివందలయేండ్లకి)ందనో, కొన్నివేల యేండకిందనో కాదు; ఎన్నో లక్షల 
యేండ్లక్రింద! అట్టిచో ఇప్పుడు క్రీ). "వె. ఇరువదవ శతాబ్దమున కొన్ని స్వతంత్ర దేశములలో 
సుమారు నూటికి నూజుగురును చదువుకొన్న వారున్న కాలమున --- చదువక్క_జ లేదని ఎవ 

రందురు? ఎవరనంగలరు? ప్పభుత్యమువారును మాటవరుసకు చదువు కావలయుననియే అందురు; 
మొరత్తేయుమి(ద పృజలును చదునుకావలయుననియే అందురు. కాని వట్టిమాటలతో వచ్చు 
లాభ మేమి? నిజమునకు ఎవరికిని చదువునుగూర్చి తగినంత శ్యద్ద లేదు. అందుచే కియనున్న. 
ముంజేతికంకణమునకు అద్దమేల సుమారు నూటడెబ్బదియేండ్లనుండి ఇండియాలో పాదుకొనిన 
నవనాగరక బ్బిటిషుప్ఫభుత్యములో కా) _త్తీజనాభా లెక్క_లనుబట్టి చదునుకొనినవారు నూటికి 
ఎందజినుకొనుచున్నారు? ఎనమండుగురు! ఆ క్రిందటి లెక్క_లనుబట్టి ఏడుగురు! దీనివలన పదియేండ్లకు 
నూటికి ఒకరుచొప్పున హెచ్చినట్లు తేలును! బానిసలకు ఈచదువు నడక వడి వాలును! ఈవడితో 
చదువుబండి సాగుచో, నూటికి నూజుగురును చదువుకొనినవారగునప్పటికి తొమ్మిదివందల యిరు 
వది యేండ్లు పట్టును! పూర్వము పె దేశములకు జ్ఞానభిక్ష పెట్టిన భరతఖండమున చదువింత తక్కు 
వగుటకు కారణము భారతీయులు తమలోతమకు ఐకమత్యములేక తెచ్చికొనిన 'బానిసతనముగాక 
మజేమి? అయినచేమో అయినది ఫోనిండు. ఇప్పూడైనను. ఆ వానిసతనము వదల్బుకొనం గడంగు 
చున్నారా మనవారందజును? పెక్కుమంది స్వాతం త్యము కావలెనని కోరుచున్నను, ఇంకను 
బానిసతన మే బాగుగా ఉన్నదనువారు కొందటు లేకపోలేదు! ఇది వింతలలో వింత! భూమండ 
లమున మతీయేబేళముననుకూడ ఇట్టివింత కానరాదు. ఇపుడు జరుగు పిచండపష పంచసం[గామా 
నంతరము బ్ఫిటిమప్రభుత్వమువారు ఇండియాకు స్యాతంత్య మిచ్చెదమని చెప్పుచున్నారు. అటు 
జరుగుచో బానిసతనమే 'బాగుగాఉన్నదనువా రపు డేమిచేయుదురో! అట్టివారి కిప్పటికైన "దేశ 
న్యాతంత్యముకొజకు తామును తోడివారితోకలసి ప్రయత్నింపవలె నను బుది పరాత్పరుం డన్నుగ 
హపించులాక! స్వతంత్రత రాని-దో జన సామాన్య మునకు చదునురాదు; చదును లేనిచో జానముకలు 

ణా గదు. జ్ఞానముకలుగనిచో చాగుపడుటకు ఏలు లేదు. ఇది మనవారందజును ఎంతత్వరలో గుర్తించిన 
అంతమంచిది. 
(RUE 

* దీనికి ఇంగ్లీషు పేరు “అట్రాంటిస్” ఖండము, ఇది ఇప్పుడు అట్లాంటిక్ మవాసముద 9 మున మునిగిపోయి యున్నది. 
క్ 



శనుగువారిచదవు 

తేనుంగువచ్చిన తెను6గువారు 

ఒకప్పుడేని వాలువచ్చినవారితో కలసి - ఇండియాలో చదువుకొన్నవారు;, నూటికి ఎనమండు 

గురని మనకు 'తెలియవచ్చినది. శ తెనుళసవా)లొకప్పుడు వచ్చినవారితోకలిసి - తెనుంగు 

చదువుకొనిన తెనుంగువా రెందజు? అని ఆరయుచో నూటికి ఆజుగురో! హెచ్చుగా కెకొనునెడ 

వడుగురో! చదువుకొన్నవారని లెక్కకువచ్చిన వారందజును చదువంగలవారుకారు. వాలు 

మజుచిపోయినవా రెందజో తెలియుచో ఐదుగురు మాత్రము లెక్క-కువత్తు రమో! 

"తెనులసచదివిన కేనుళసవారిసంఖ్య తగ్గుటకు "కారణము, వారు తెనుగు నాటనేకాక పెనాడు 

లలోకూడ ఉండుటయే; తమిళనాటిలో సుమారు నలువది లక్షలమంది కలరు; వారిలో చదువు 

కొనువారు తమిళమే చదువుదురు. అందుచేత, తిన్ననెలిలో (శ్రీసాథు వరదరాజము పంతులు 
గారు మాతృభాపాభిమానమునుబట్టి తాము 'తెను/స చదువుకొని, తమ తోడివారికొజకు తమిళ 

వాలలో తెనుళసపతి)క పక టింపవలసి వచ్చినది. తెనుణప పట్టణమగు చన్నపుకిలో తెనుణప 

బడులు లేనిచోట తెనుగువిల్లలు తమిళమే చదువుచున్నారు! లకు తక్కిన దేశములలో ఉన్న 

తెనుళసవిల్లలు తయా బేశభాహలు చదువవలసివచ్చు చున్నది. నైజాము. రాష్ట్రములో చేశభామ 
కాకపోయినను ప్రభుత్వభాష అగుటచే తేనుగుబడులు లేనిచోట్ల 'తెనుంగువిల్లలు ఉర్లూ భావయే 

చదున్రుచున్నారను కొననగు. ఇందువలన, తెనుంగు వచ్చిన తెనుళసవారి సంఖ్య తగ్గిపోవుట 

తటస్థించినది. 

జనసామాన్యమునకు చదువు చెప్పించుబాధ్యత ప భుత్వపువారి దనుటకు సంచేవాము లేదు. కాన 

ఈ వి ద్యావిహీనత్వదుస్థి తికి వి చేశప్రుభుత్వపు టువేశ్షయే ముఖ్యకారణ మనక తప్పదు, 

దానికి తోడు పజల ఉవేక్షయు కొంతవజకు కారణమే అనదగు. మనవారిలో 'పెక్కురకు 

ఇం్గీషుమిోందను, కొందజకు సంస్కృృతముమిాందను, మటీకొందణకు హిందిమోందను ఉన్న 

నూజు ెనుగమింద లేదు ! అంతే కాదు. వీరిలో కొందటబు తలి పలుకును నిరసించువారును, 

పరీక్షలతో దానిలో తప్పిపోవువారును కలరు ! చదువుకొనిన తక్కి_నపనులు చెడిపోవు ననువారును, 

మాకు చదువు అచ్చిరాదను వారును కూడ ౪₹౦దజు కలరు ! 

అకటా! ఈ యెటుక లేమి పెంజీశటిని తొలగించుకొ నుగట్టి తలంపు మన వారికి కలుగు 

చప్పుడు? పై పలుకులవై ఎంతమోజున్నను, అంతకంతకు పాచ్చుమోజు తల్లిపలుకుషె కలుగు 

టప్పుడు ? తగు చదువొదవు- ఎబుక పొగద్దుపొడుచు కొప్పుడు! ఆ యెబుకవెలుంగులో పోలిక 

లెత్తు తమ కోరికలుతీర్చుకొ ని తెనులసవారు తనివి మున్నీటి మేటికెరటంపు టుయ్యలలో వేడుక 

మీజ ఊంగం గలిగి, సాటిలేని హాయి చవి కేట కోలల౮బాలు కుప్పుడు ? 

తెనుంగువారు 

కేనుళస నొటిలో ఉండి, తెనుంగు మాటలాడువారు తెనులసవారని సొధారణముగా అను 

కొందురు. - వీరికి తెలుగువారు, ఆంధులు- అనువేర్లు కూడ వాడుకలో ఉన్నవి. ఆంధ్యమయహాసభ 
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శ్రీ అయ్యంకి వేంకటరమణయ్య గాలి సన్మాన సంచీక 

వారు తమ నియమావళిలో, “ఆంధ? దేళశొమనగా చెన్నరాజధాని, ఒరిస్సా మధ్య రాష్ట్రములు, 
స్తైదరాబాదు, మైసూరు మున్నగు పాంతములందలి తెనుళస సీమలు. “అంధులు” అనగా 
అంధ్ర దేశమందు గాని, ఆంభేతర పా/0తమున గాని, ఆంధ)భావ వూతృభాషగ గలిగిన వారును 
అంధ్ర దేశమున పుట్టి లేక నివాస మేర్పజుచుకొని ఆంధ )భావను వ్యవహారభావగా వాడుకొన్ను 
వారును ఆంధ్రులు అని నిర్వచించి యున్నారు. అయినను, ఇది కేవల రాజకీయనిర్యచన మని 
గుర్తుంచుకొనవలె. సరిగా అరయుచో, సాధారణముగా తెనుళసవా రనకొనువారిలోనే నిక్క_పు 
తెనుగువారు, వలస 'తెనుంగవారు- అను రెండు తెజంగులవా రున్నట్లు తేలును, 

నిక్క పు తెనుంగువారు 
మొదటినుండియు తెనువారనియో- 'తెలులంసవారనియో చేరొందువారు నిక్క_పు తెనుంగు 
వారు. అట్టివారు ఇప్పటి తెలగాలు- శెడ్డు- కమ్మవారు- వెలమవారు మొదలగసవారున్కు అది 
మాంధుు)ల మని యిప్పుడనుకొనువారును కానోపుదురు. నిక్క_పు తెనుళసవారు కెన్నాటి తెగలో- 
ద్భావిడజాతిలో- చేరినవారు దావిడజాతివారి తొంటిమనికిపట్టు తెన్నాడు- దశీణ బేశము- కాన, 
వారిని తెన్నాటివారన నగు. పీరు సుమారు “రెండులక్షల 'యెండ్లక్రిందటనుండి తెన్నాటిలో 
ఉండి, కొంతకాలమునకు కేం డై, మజికొంతకాలమునకు జేజేం డా, తమ సామా)జ్యమును ఉత్త 
రమున కాన్మీరమువజకును వ్యాపింపంజేస్తి భరతఖండ మంతయు వలయాలిరి. అపుడు తొంటి 
దావిడభాష భరతఖండపు తొలిభావ కాజాలె. మహెంజోదారోనగరము త)వి( బయలుపజిీచి 
నపు డచట శేటపడిన నాగరకత పరికించి సర్ జాన్ మౌర్షల్ పండితుడు అది ఆర్యనాగరకతకు 
పూర్వపుదనియు- ద్రావిడ నాగరకత కానోఫు ననియు తెలిపె. అట్రి నాగరకత గడించిన తెన్నాటి 
తెగలో, నిక్క_పు తెనుళసవారి పెద్దలును చేరియుండినవా లే. ద్రావిడ మహాసామా (బ్య సమయ 
మున వారు జేర్చడ్లె వెలసినవా₹రే. వారి బిడ్డలుకూడ తరువాత దొరతనము చేసినవారే. 

అర్యదండయాత )లవలన & త్రరదేశముందలి ద్యావిడ సామాాజ్యము నానాటికి తగ్టిపోయె. ద్రావి 
డులు ఘోరముగా పోరినను తుదకు ఓడిపోయి, విడిపోయిరి. 

తెనులస- అనలా దారిలోనివారు. ఈ దారి తొంటిదాావిడ సామా)జ్య కాలమున ఇప్పటి తమిళ 
నాటినుండి ప౦జాబువజికును వ్యాపించియుండినట్లు తలంప వీలుకలదు. చానిలోని డత్నీణభాగము 
నెకీ పిదప ఆర్యులు దశీణాపథమని చేరుపెట్టి యుందురు. స్థానబలమును బట్టి తొంటి తెనులప 
వారు పైదారి గల నాటిలో జేండ్లుగా ఉండి యుందురు. కాన, అప్పటి తెనుళపనాడు సప్తసింథు 
'జేళములనుండి ద్రవిడ దేశమువజకును నెజిసియుండె ననవచ్చు; అది కడు మేటి తెనుగసనాడు; చాని 
ముందట ఇప్పటి తెనుళపనాడుగాని, విశాలాంధ గి మను మేటి తెనులసనాడు గాని, దివిటీముందటి' 
దివ్వె లే. దానిలో తరువాత వర్పడిన భూర్టేన- దశార్గ- మాళవ- దవ్నీణకోసలాది చేశములును 

యుండవలె, ఇది సుమారు ఇకువదివేల యేండకి )ందటి ముచ్చట ! అపుడే అర్యు లిండియాకు 
రాందొడలపటయు ఉత్తర ద్యావిడసామ్యాజ్యము పోమొద .లిడుటయుకూడ జరిగి యుండును, 
కి శరా 

are కాల 



శెనుంగువారిచదువు 

అపుడే తెనుగువారు తమిళులు అను శెండుకోవలుగా తెలా తెగవారు విడిపోయియుందురు. కల్లింగ 

“దేశము అప్పుకును ఇప్పుడును "తెనులసనాటిలోని'బే. కాళింగులు తెనుగో మాటలాడుదురు. కాన 
వారు నిక్క పు తెనుణలవారని వేజే చెప్పనక్క_జ లేదు. 

మొట్టమొదట 'తేనుంగు జేండ్లుగాని, వారి మనుగడగాని తెలిసికొనుటకు ఇపుడు వెరవులు కాన 
రావు. కాని భాఠరతకథాకాలమున ఉండిన యిద్దజు తెనుంగు జేండ్లనుగూర్చి భారతము కొంత 

_శేలుపుచున్నది. వారిలో ఒకండు రాజపురము రాజధానిగా వలిన చిత్రాంగదుండు. ఆతండు తన 
కుమా క్రై భుభాంగికి స్వయంవరము చాట, తక్కిన రాజులతో దుర్యోధనుండును వచ్చి, ఆమె తన్ను 
చాంటీపోవునపుకు, ఆమెనుపట్టి _ రథముమోంద ఉంపించి, త న్నెదిరించిన జేండ్లను కర్టుని సాయ 
మున 7లిచి, తన పో+లికి పోయె నడు. రెండవజేయ శ్వుతాయువు; ఆతని తమ్ముడు భాను 

మింతుండు కొడుకు శక) దేవుండు; చక )రశ్షకులు సత్యుండు - సత్య దేవుడు, ఈ జేండు వీరితోడను, 

చతురంగబలములుగల మహాసేనతోడను _భారతయుదమున దుర్యోధనునికి తోడ్పడి, అతండు 
నియోగింప భీము నెదుర్కొని పోరిన మేటిపోటరి. ఇతని దండులో వనుణలసలపిండు మెండుగా ఉండె, 

కాస్క తేనుళససనాడు కొంత ఆంధు లకు లోయడక పూరంము తెనుంపనాటిని నిక్క_పు తెనుంగు 

జేండ్లు బౌగుగా వలుచుండి రనుట లేటెల్లము. అంలేకాదు వారిలో కొందజు, ఇప్పటి టిప్పరా- 
ది)పు పుర - చేశములోనుు బర్కాలోను, ప్రండో- చీనాలోను రాజ్యములు. స్థాపించినట్లు సైతము 

తెలియవొచ్చు చున్నది. బార్యాకు పోయిన తెలుగువారు అచట తనై౦గు లై రి. కభీంగమునుండి 

తూర్పుదీవులకు వలపపోయినవారు కి ౦గులైరి, కలవాక -కెనుంగువారు పడేవలును, కమీడలును 

కట్టుటలోను; వానిని నడపుటలోను, మంచి నేర్పరులు. తక్కినవారు తక్కిన పనులలో నేర్పరులై 

ఉండియుందు రనుటకు వెనుదీయ నక్క_జ లేదు, భఛారతయుద్ధమందువ లెనే తక్కిన పోరులందును 

తెనుళసవారి తెగువయు, బంటుతనమును మింటితల్లీక లై 'మెజసె, 

ఇట్లు తమనాటనేకాక, పెజనాడులలోకూడ జేండ్లయి _ వలనోవీన నిక్క_పు తెనుణగువారు తుద 

శట్రో ఆంధు)లకు లోయిడిపోయిరి; “తుదకు తమ్ము అంధు))లనివించుకొ నిరి అందుచేతనే “ఆంధా) 

వలీ చూదముం బూరయు నట్లు” తాను భారతము "తెనిగించెదనని తిక్కన సోమయాజి విరాట 

పర్యమున తెలిపే కాని ఒరులకు లోడి కొన్ని వందలయేండ్లు బు)ం౦గుడు పడియుండి నిక్క-పు 

శతేనుళస పారు మరల ఓరుగంటిలో తలయిె ర్తి, సామాజ్య ముకూడ వలి, కొంతకాలము పెద్ద 

వలయం చెలిగిగి ఆ వెలుంగు మూాటుపడిన పిమ్మాట) విజయనగరము - తంజావూరు మొద 

లగుచోట్ల మజొకసారి -పై పైకివచ్చి 3 చేరుపొందిరి. కాని, అదియు కొన్యాళ్ళ ముచ్చటయే యయ్యె. 

వలసతెను6(గువారు 

సే శోడులనురిడీ. తెనుళసనోటికి వలసవచ్చినవారు వలస తెనుగువారు. సీరిలో మొదట పేర్కొనం 

దగనవాకు అంధులు. వీరు మొదట అనాగరక జాతినారుగా ఉండి "నానాటికి నాగరకలై 

ఏటా. 



శ్రీ అయ్యంకి వేంళటరమణయ్యగారి సన్మాన సంచిక 

"తెనుంగునాడు కొంత లోయబజుచుకొన, కృష్ణాతీరమందలి ధాన్యకటకము రాజధానిగా చేసికొని, 
ఏలి, కొంతకాలము మగధ సామ్మాజ్యముకూడ స్వాధీనము పటుచుకొని పాలింసజాలీ; సుమారు 

నాలుగు వందల యేండ్లు రాజులుగాను, చక్రవర్తుల గాను వేరుపొందిరి. ఇట్టి వీరు. పెజుగుట 
విజుగుటకొజకే - అను మాటంబట్టి సామాజ్యమునుగాక రాజ్యముకూడ పోగొట్టుకొని, కట్ట 
కొడకు ఏరు నిక్క_పు అంధు )లని పై వారు చెప్పుటకుంగాని, మేము నిక్క_పు ఆంధు)లము - అని 
తాము చెప్పుకొనుటకుగాని ఏలులేని కరణిని తెనుళువారిలో కలసిపోయిరి. అయినను, వీరు 
తాము లోంబుచుకొనిన తెనుగసవారి నందణను ఆంధు)లుగా చేయంజూలిరి. వారి యేలుబడి 
పోయినను వారి వ్య క్రిత్వము పోయినను, వారివేరు - ఆంధ)పదము - తెనుంగువారి పై రాజ్యము 
చేయుచున్నది. ఇది వారి అదృష్టబలమో ! దాని అదృష్టబలమో | 

అంధుల తరువాత పల్లవులు, చాళుక్యులు, చోళులు 'మొదలగువారువచ్చి తెనుళసనాటిలో కొంత 
కొంత పట్టుతా మేలిరి. ఏీరును తెనుంగువారిలో కలపిపోయిం, దావిడబా)హ్మాణులు -వోళ రాజు 

లతో వచ్చిరంట, 

అంధ్యబాాహ్మణులు - శ్రతి/యులు - అర్య వై భ్యులు; పీరెపుడు తెనుయనాటి వచ్చిరో సరిగా 
తెలియదు. అయినను, వీఠందజును తెనులపనాట స్థిరపడి తెనులస వారిలోకలసి, తెనులో మాట 
లాడుచు తెనుగువారైరి. 

పైని వేర్కొనినవారుగాక  మజికొందజుకూడ మైనాడులనుండి ఎటో తెనులసనాటికివచ్చి; 
ఇచ్చట పాదుకొని, తెనుళస మాటలాడుచు తెనుణవ్నారెరి. 
ఇట్లు పెక్కు మంది పెక్కు_పలుకులు మాటలాడువారు తేనుళసనాటచేరి, నిక్క_పు తెనులసవారితో 
కలసి తామును ఇపుడు తెనుంసవా రనివించుకొనుచున్నారు. వీరందజును నిజమునకు వలస 
తెనుళసనారే, 

పైని తెలిపినవారుగాక్క తురుష్కులు, ఆఫ్ఘునులు, పారనీకులు, అరబ్బీలు మొదలగు మహమ్మ 
దీయులును, డచ్చి - ఫ్రెంచి - ప్రటిషుజాతులకుశాంది -యూరపుఖండవాసులై న కై స్తవ్రలును 
కూడ లెను-గునాటికి వచ్చిరి. వారిలో మహమ్మదీయులు కొందజు సిరపడిరి. పోదరాబాదు 
నవాబు మొదలగువారు వారి సంతతివాచే, మహమ్మాదీయులన తె యూరోపియనులు వకొందటో. 
కాని పామ్బమంది స్థిరపడ లేదు. కాని వారికి ఇచ్చట తక్కువ తెగల (ప్రులవలన కలిగిన యూవీ. 
యనులు స్థిరపడియున్నారు. అయినను, వీరు తమభాషగాని మతముగాని వదలివేయక పోవుటను 
బట్టి వలస తెనుంగు వారుగాకూడ తెక్క_కురారు. తమలోతాము ప్ర ల్యేక భాషలు మాటలాడు 
కొను పాక్కీ చచ్చడి, ఎజుకుల మొదలగు తెగలవారును అట్టివారే, 
ఇందువలన తేలిన దేమి? మొదటినుండియుగాని, వలసవచ్చి పాదుకొనినప్పటినుండియుం గాని 
తెనులగే తమలోతాము మాటలాడుకొనువాళశే తెనులసవారు, తక్కినవారు జెను/సనాటిలో 
ఉండినను, రాజకీయముగా 'తెనుళపవారితో అక్ష (ాకువచ్చినన్సు తెనుళసలో "తాము తక్కి_నవారి 
కెఇ౦ 



తెనుంగువారి చదువు 

వలె మాటలాడుకొనక పోవుటచే తెనుగవారుగా - తెనుంస తెగకు చెందినవారుగా - లెక్కకు 

రారు. ఎవ శేతెగకు చెందినవారో కెలుపుటలో చారు మాటలాడు పలుకే మేటి నెరవు; గీటురాయి. 

తెనుంగు 

తెనుసవారు తమ తలపు లొండొగులకు తెలుపుకొన . మాటలాడుటేశే కాక, పొ త్తములు 

ముదలగునవి (నాయుటకును, పత్రికలలో వాడుటకును పనికి వచ్చుచు, వారికి పేరు కెచ్చుచున్న 

బలితంపు పలుకుత కళ్ళి. "తెనులయ తన నుడుల తియ్యందనముచే పీనులవిండై , పడమటి పలుకులలో 

ఇటాలియనుభావ “తెలిసిన వారిచే * తూర్చిటాలియను " అను బిరుదు పొందగలిగిన అట్టి పలుకుతల్లీ 

"తెనుంగు. మహాసా(మాచ్నమేలి, (పౌఢకవియై వెలసిన కృష్ణరాయ చక్రన ర్తిచే * చశభావలందు 

తెలుగులెస్స” అని పొగడొందంజూలిన మేటిపలుకు తల్లి తెనులసం ఇట్టి తెనుంగు మన పలుకు తల్లి 

అగుటకు కతము, మనము తోంటి ఫుట్టుకలలో చేసియుండిన మేలిపనులపంటగాక "వేతొండుకాదు. 

అయినను మనమా మెను సరిగా మన్నించుట వేదు; ఆమెను గదే ఎక్కి-౦పం గడంగి, అందువలన 

పొందవలసిన మేలు పొందుటలేదు. ఇంతకంశు తెలివిలేమి వేజొండుగలదడా * 

వంగడము 

ఇండియాలో ఎన్నికగన్న పలుకు వంగడములు మూయ 2 ౧ "తెన్ వంగడము; _౨ వడ వంగ 

డము; 3 నడి వంగడము. వీనినే వరునగా (దావిడభాపా కుటుంబము, ఆర్యభాషా కుటుంబము, 

ముండాభాపూ కుటుంబము - అని వాడుచున్నాగు. ఇందు మొదటి "రెండును పెద్దవంగడములు. 

మూడవది చిన్న వంగడము. మన తెనుంగు తెన్ వంగడములో నడినన్న పలుకులలో ఒకటి. 

సుమారు శెండు లక్షల యేండ్ల (కిండట పుట్టి, పెరిగి, నుమా రిరువది'వేల యీండ్ల(కితము (దావిడ 

మహో నామా-జ్యము కాళ్మీర మువజకును వ్యావించియుండిన కాలమున భరతఖండమం దంతటను 

నెజసియుండి దాని తొలిభాషయై వెలసి, ఇపుడు సంస్కృతీ భవములను స్థితిలోనికి వచ్చిన 

పలు[పాక్ళత ములను ల ఉత్తర దేశ భాషలను - వెన్నాటిపలుకులను కని మంచి వాజ్బయము 

స్మామాజ్యపు మేటిగథ్రై ఎక్కి పెద్ద “పీకుపొందంజూలిన తొంటి, తెన్ పలుకు తల్లియే మని పలుకు 

తల్లికి తల్లి. 

తమిళము, కన్నడము, మలయాళము, తుళవము, కుడగు కోట, తోడకోంయదు, గోండి, కురుజు, 

వల్లొ, కొలామో, (బాహూ ఈ మొదలగు పలుకులు మన తెనులసతోపాటు తొంటి కెన్ పలుకు 

నుండి ఏర్పడినవి. కాన ఇవి అన్నియు తోబుట్టువులు. బ్రందు ముదటి నాలుగును పెంపొంది 

నవి; వానిలో ెద్షటీకము వరుననుబట్టియే. తెనుంగు; తమిళము తరువాత తెక్కకునచ్చును. 

తొంటి తెన్ పలుకు తొలుత తమిళము, తెనుయు అను చెండు కోరలుగా విడిపోయెననియు, సిదప 

తమిళ మునుండి మలయాళము మొదలను పలుకులునుు తెనుంునుండి కన్నడము మొదలగు 

పలుకులును విడివజెననియు తలంపనగును. వీనిలో మలొపాట్నా దగ్గజను, కొలామి నాగపుర 

వాయవ్య భాగమునను, (బాహూ ఈ సింధు, బెలూచిస్థానములలోను వాడుకలో ఉండుటయే 
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తొంటి తెన్ పలుకు మునువు భరతఖండమందంతటను నెజసియుంజెననుటకు తార్కాణం, తక్కిన 

ఉత్తర చేశమున తెకాపలుకులు వాడుకలో లేకుండుటకు కారణము అచ్చట ఆర్యభాపలు నానాటికి 

పాదుకొనుట యే, 

'తెనుంగువాగము 

తొంటి తెకాపలుకులో (వాగమి = వాజ్బుయము - ఉండినట్లునుు అందు తమకు కావలసినది 

ఆర్యులు సుమారు పదుమూం:డు వేల యేండ్ల (కీందట సంగహించినట్లును తెలియవచ్చుచున్నది, 

అందుపలన డాని తొలిపిీడ్డలగ తమిళములోను - తెనుంగులోను (నాగమి అప్పటినుండియు 

ఉండెనని తలంపనగును. కాని, అది ఇపుడు కానరాదు. ఎట్లువోయినదో తెలియదు. మతచ్యేషమే 
0 

దానికి కారణమని కొందణ తలంవు. ఉన్న తెనుంగు (వాగమిలో (పాంతది సైతము (క్రీ. వె, అజివ 
శతాబ్దపు బే. 

మేల్మివాగమిలో మొదట ఎన్నికకు వచ్చునది పదునొకండవ శతాబ్దపు నన్నయభారతము, 
అప్పటికి తనుం సంస్కృతపదములతో నిండిపోయి, (బాహ్మాణుల ెద్దరకము (క్రిందికి తాను 
వచ్చుట చాటుచున్నది. అయినను, రాజరాజ నశేం్యదుండు "తెనులస పలుకుతల్నిని వదో గడె 

కెక్కంపక తప్పినదికాదు. పిదప తిక్కన భారతమువచ్చె. కాని సోమయాజి నంస్కృ తాభీ 
మానము ముఖ్యముగా చేసికొొనక, తెనులప పలుకుతల్లి ని తగు కెణింగున మన్నించుట పొడిగా 

తలంచి, ఆమెను పెద్ద గద్దెపై నిలిపె. శై వకవులునుః అచ్చ కెనుంగుకవులును, ఆము ెద్దణికమును 
బాగుగా పాటించిరి. తక్కన కవులు తమతమ అభిమానమునుబట్టి ఆదరించి. కృష్ణ బేవరాయ 
సార్యభౌము(డు వెనులస కవులను మన్నించి వారిచే మహో(పబంధములు (వాయించుటయేకాక 
తా నొకట్యివాసి, కెనుంం. పలుకుతల్లిని స్మామాజ్య సింహాసనాసీనురాలగునట్లుచేసె. అప్పటి! 
నేనుంగున అంతకుముందు చేరిన సంస్కృత (పాకృత పదములకుణోడు, అన్య దేశములును కొన్ని 
చేర, నానాంటికి (వాగమి హెచ్చెం అందు పురాణములు, (పబంధములు, నతకశ్ర ములు మొదలగు 

నవి చేర. వీదప్క్య తెనుయ నాడు మహమ్మాదియులక ను, ఆ నెనుక (బికోషువారికిని లోంబడెం 
అయినను వార్లో కొందజు తెనుగు ేండ్లు మొదలగువారివలెనే తెనుంసను మన్నించి, 
దాని పెంపుకొజకు పాటుపడినవారు కలరు. వారు చేసినమేలు మణనరానిది. తరువాతి 
(వాగమిలో నాటకములు, నవలలు, చరితలు, (పకృతి శాస్ర ములు “మొదలగునవి చేరి 
నప, కాని, ఇప్పటికిని మన (వాగమి లోబులేనిది గాదన జాలము. దీనికి కారణము, (ప్రభు 
త్యమువలనం గాని, (పజానంస్థలవలన. గాని ధవికులగు వ్య కులనలనం గాని తగిన (వోత్సాహము 
వేమియ్. మొ తిముమిోంద మన మంచి(వాగమి అసి చెప్పుకొనం దగియున్నను సింను (వాగమి 

కాదు కడుమేలు (వాగమికాదు. ఈ లోటు తీర్చుళొనుట మన పాడికాదా ? బంగాళీలు, మరా 
టీలు గుజరాతీలు, హీందీవారు, టులు, తమిళులు కన్నడులు మొదలగువారు తమ పలుకులను 
"పెంపొందించుకొనుటకు ఎంతో పాటుపడుచుండ మనము చేతులు ముడుచుకొని కరార్చుండుట 
సా టి 



తెనుంగువారిచదువ్వు 

తగునా ? కాన తెనుణసమిోంద మన్న నకలవారంద అయినను డాని పొజంత తీర్చ పూనుకొందురు 

గాక ! అందు మొదట తెనుయపచదువు పెంపొందింప కడంగెదరు గాక! 

చదువుటవలన ఎటుక సమకూర్చునది చదువు. మంచిచెడ్డలను నిదితము చేయునది విద్య. లోన 

అణలియున్న ెలివిని పైకి లాగునది ఎడ్యు శేపక 

"తెనుంగునుడులలో నాటినుండి 'దేశ్వము అను చదువు చదువుటవలన నే ఎజుక నమకూడునని 

"తెలుపుచున్నది. సంస్కృత నమమగు విద్య పీనుటవలన - అనికాని  చదువుటవలన _ అనికాని 

న్పష్టముగా తెలుపక సాధారణముగా, మంచి చెడ్డలను "తెలుపునదనియ్ చెప్పుచున్న ది. ఇంక ఇంగ్లీషు 

నుడి అగు ఎడ్యు కేవకా శిష్యులలొన అణయగియున్న తెలివిని గురువులు పెకి లాగునది అని పక్కా 

ణెంచుచున్న ది. ఈ మూండు నుడుల వుత్చ శ్వ్వాస్థమునుబట్ట వచ్చిన నిర్భచన ములలో తుదిడే 

మిక్కి-బీమంచి దనియు, మొదటిది డానితకువాతి దనియు, శెండవది దాసితరువాతి దనియు అన 
నగు. అయినను మొ గ్తేముమోయద మూండునుడులు తెలుపు తెణింగు లన్నియు మంచి చదువు 
కోరువారికి కావలసిన వే. ఒజ్జలు పిల్ల లచే (గుడ్డిచదువు చదిపింపక లోన అణంగియున్న వారి 

తెలివి తగుపశ్నలువేసి, మైకవచ్చునట్లు జేయవలె. అప్పుడు వారు ఆెలివిశో తాము చమవున 
డెల్ల అరయుచు చదువుదురు. అందువలన వారికి మంచి యెజుక కలుగును, అట్లని బాగుగా 

చదువుకొవినవారు పై వారు చెప్పునది విననక్క_ఆ లేదనుకొనరాదు. వ పుట్టలో వ పాముండునో ! 
ఎవరిలో ఎట్టి యెజుకఉం:కునో ! కాన, చదువు పెద్దలు చెప్పుజపన్యానములు మొదలగునవి తప్పక 
వినవలె. నిజమునకు ఎట్టి గొప్పచదువరి అయినను తాను అన్ని పొత్తములును చదువంజాలడు. 

కాన, సైవారు చెప్పునది- విననక్క-ణు లేదనుకొనుట పెద్ద పొరపాటు. దీనికి చదువుకొనినవారు 

పెక్కురు లోనగుట మెంతయు వింతే! ఇంక చదువుకొననివారికి పెవారు చెప్పునది వినుటయే చదువు. 

చదువుకొనినవారిలో *చదువులలో మర్మ మెల్ల చదివితి తండ్రీ !” అని చెప్పగలిగిన (పహ్లోదుని 
వంటివాశే మిక్కిలి తగినవారు. కాని చ్యేవాలుగూడ సరిగా చేయలేనివారు కూడ చదువు 

కొనినవాశే అని తెలుప్రు మన చేశస్థితిలో అట్టివా రెంద జుందురు ? ఈపట్టున మన "బేశ ములో 

ఇపుడు మనవారి శెట్టి చదువు లభించుచున్నదో అది తగినదో కాదో-కానిచో నెట్ల్టుమార్చవలెనో, 
శెలిసికొనుట మంచిది. కాన ది 18-11-42 శేదీని హీందూప్మతిక విద్యావిధానమును గూర్చి 
తన నంపాదకీ యోపన్యానములో తెలిపిన విషయములు విన్న వింపనగు. అందు ఇండియా (పభుత్వ 
వాణిజ్య సభ్యులుగా ఉండి ఆ(గా యూ: వర్సిటీ కాన్ వొకేపనులో మాటలాడుచు (శ్రీ యన్. 

ఆర్, సర్మారుగారు చెప్పినవి కొన్ని : ప్యతికాసంపాదకులు చెప్పినవి కొన్ని. 

“ఇండియాతో నీ వ్యవహారములు నీవు నిర్వహించుకొనుమని చెప్పుకాలము. వచ్చుచున్నను 
ఈ నిర్యహణభార ము వహీంపవలసిన యీా”చదేశస్ర యువకులునుు, యువతులును అది వహీంచుటకు 

సరిగా సిద్ధపణుపంబడియుండలేదు. మనలో సామాన్యజనులకు మిక్కిల తక్కువ (పాథమికాశక్షరా 

3౬3 
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స్యత సైతములేదు. అక్ష రాన్యతగల హౌచ్చుమంది (ప్రీ ఫుమములకు అది విడిచి వేసిన దుస్తువల 
ఉన్నది. మాధ్యమిక విద్యాపద్దతి ఆ విద్య నేమ్సుకొనినపిదప (బతుకు తెరువు చూచుకొను వారికి 
తనినదికాని, విశ్యక ళాపరివత్తు శో (పవేశించుటకు నరిగా సిద్దపణుచునదిగాని కాదు. కొన్ని 
కాళాశాలలును, విశ్వక ళాపరిషత్తులును, విద్యావశ్యకతలను నమకూర్చునవి గాక, సాంఘీక, భాందన 

భావములనో, _ స్థానిక దురభిమానమునో తృ వ్రిపజబుచుచున్న వి. (పభుత్యమువా "రెప్పుడును 
మందిచదువును నిజముగా నమ్మియుండ లేదు, జూతీయ (పతిభమిోా౭దను, ఆర్థి కావళ్యకతల 
మిోాందను (సజావాంథితములమిోందను ఆధారపడి యుండకపోనుట చే ఉన్నతవిద్య ఎప్పుడును 
నడిగాలిలోనే (వేలాడుచున్న ది. కళాశాలలలో వండ కొలంది చదివినను, ఏదో (బతుకు తెరువు చేసి 
కొనంజూలని బి. ఏ. లును, ఎమ్. వ లును ఇండియాలో వేలఫొలంచిగా ఉన్నారు. పాఠశాలలలో 
చదువు ముగించినవారు అంతకంశు హొచ్చుమంది ఉన్నారు. వారి స్థిియు సెని తెలిపిన బి, వు, 
ఎమ్. వ. ల స్థితికం'కు బాగుగా లేదు. పాఠశాల వదలి వేసిగపిదప ముఖ్య ముగా వర్తకములోగాని _ 
పర్మిశమలోంగాని (పవేశించుటకు ఏలులేస కారణమున,  వేలహొలంది విద్యాస్థలు కళా 
శాలకు నెళ్ళుచున్నారు. ఈ విషయమున ఇంగ్లాండునో పోల్చిదూచు-వో అక్కడ వయస్సు 
వచ్చినవారిలో మూండువంతులమంది పదునై చేండ్ర్డ యీడున బడి. వదలివేసినను, 
లాభకరముగా6 బనులలో (బ వేశింపంజూలుదురు. నిజమునకు (బిటిషువ_ర్తక సంస్థలలో అత్యున్నత 
స్టికిలో ఉండి _ గొప్ప జీకములు ఫుచ్చుషొనువారు పెక్కురు యూనివర్సిటీ బికుదులు కలవారు 
కారు. ఉన్న పనులకు అప్పులుగా యువకులను సిద్ధపబుపని తర్చతు తర్చీశుకాదు. డిప్లామాలతోను, 
యోగ్య తాప, తిక లశోను విద్యార్థి పఏభులలో తిరుగనక్క_అ లేకుండ చేయుటకు విడద్యాడదాత ము త్తే 
అంగు పని చేయవలె. మొదటిది, ఉన్న అవసరములకు కావలసిన వే ర్యేటురకముల శ క్తి అబ్బువట్లు 
విద్యావిభానము మార్చుట; రెండవది, మా ర్కె-ట్లకొ అకు వేచియుండక, వానిని వఏర్చ్పజుపంగల 
శక్తి విశేషములను సృజించుట్య మూడవది తనకు కావలసిన పనివారు ఎట్టినారో తెలుపు ఆర్థిక 
విధానము. ఇందు తుదిపద్దశి దేశీయ ప్రభుత్వ'మే అవలంబింపగలము అటే. ఎట్టి అభివృద్ధికిగాని 
అత్యాపశ్యకమగు నిరత్ష రాస్య తాసంపూర్ణ నిర్మూలనమునకు సాధనమగు పద్ధతిని జరుపలగలదు. 
ఇప్పటి (పభుత్వమువారు అట్టి పెద్దయెత్తున జరుప్పవిధానమున కగు అత్యధిక వ్యయము పెద్దఅక్షుగా 
వరాప్రుదును, ఇప్ప4పద్ధతిని నిర్చంధక (పజూవిద్యావిధాన 'మేర్చజణుచుట కగు వ్యయము నిరర్ధక మే 
కావచ్చు. కాని చీనా, రష్యా పద్ధతులు మనయెదుట నున్నవి. ఇంకముందు స్వతం[తభరతిఖండ 
మున ఆతుకులనంస్క_రణము గాక సంపూర్ణ సంస్క_-రణము జరుగవలె. మనము నిరక్ష రాన్య తా 
నిర్శూలనమునక్రు పెద్దదండయా[తలు చేయవలె చానికి స్యచ్చ-దభబులు కావల; వారు నిరంకుశ 
(పభుత్యములోవలె సెద్దజీకములచేతిను _ 'పెద్దపదవుల చేతను ఆక రి తులుగాక, (పజలసాంఘికార్థిక 
స్థితిని బాగుపటుచు బాహుళ్యపద్ధతి ననుసరించి _ నిరక్ష రాన్యతపై యుద్ధముచేయు 'దేశీయ(పభు 
త్వవు తలిసైన్య మను జ్ఞానముచే తమరు చేయవలసినపనికి ఆకర్షితులు కావలె, 
చై దానివలన మనవారి చదువు తగినదికా దనియు, అది చీనా, రహ్యాపద్ధతులనుబట్టి వమూార్చవలె 
౨౬ 



తెనుంగువారి చదువ 

ననియు, అది 'దేశీయ్మ పభుత్వ మే చేయ(జాలు ననియు, అది సిద్ధించుటకు జేశాభిమానులగు విద్యా 

ధికులు స్వార్ధపరత్యమువదలి - 'జేశీయ (పభుత్యమునకు నోడ్చడవలెననియు తెలియవచ్చును. కాని 
ఇది అంతయు తేజ్ కడుపున ఇపు డిమిడియున్నది ! 'జేశీయ్యప్రభుత్య్వము మనకు చేకూరుట ఎపుడో ! 
నంపూక్ట సంస్క_రణము సాగుశుపుడో ! చదువుళొనినవారు తమమేలు మాచుకొనుటమాని తోడి 
వారి మేలుకొజకు పాటుపడుట ఎపుడో ! మందికి తస చదువు పట్టువడుట ఎపుడో ! వారు బాగు 
పడుట ఎపుడో ! 

తెను(ంగు చదువు 

ఇప్పుటి (పభుక్యవిద్యావిథా నమును బట్టి ఏ చదువుకూడ తగు తెజుంగున లేదని శేలినపుడు, తెనుంగు 

చదువు మాగతేము శాసగా ఉండునా! బొగ్గుగనిలో మాణిక్యముండునా ! కాన మనము తక్కిన 

చదువులమాట అటుండ నిచ్చి, తెనుంగుచనువు మొదట మనవారికి నిగా అబ్బు నట్టు చేయవలె. 

అడే తెనుంనారి కందణునను అబ్బును, తెక్కి-నవి అబ్బవు. అందజకును అబ్బుచదువే అంద 

అికును మేలుచేయం గలుగును. కొందజకబ్బు చదువు కొందబికేమేలువేసి, పెక్కురకు కీడుచేయును, 

కాన తక్కిన చదువులకంచు నాటి చదునునశే పెద్దటీక మోయవలె, 

'తెనుణలసచదువు :- ౧ మందిచదువు, ౨ నెజువాదిచదువు, 3 నెజగెజవాదిచదువు-అన్ని ముల్తెజుం 

గుగా ఉండనగు, 

౧మందిచదువు 

తెను౮స చదువుటకును - (వాయుటకును _ వలయులెక్క-లు కట్టుటకును - (బతుకు తెరువు పనులను 

గూర్చి కొంత తెలువుటకును తెగిన తెలివికలిగించు - చదువు మందిచదు వననగు. ఇది ఇప్పటి విద్యా 

విధానము రాకముందు పలైటూరి బడులలోను ._ పట్టణ ములలోని వీథిబడులలోను కొంత 

వణిస సాగుచుండెడిది. కాని, ఇప్పటి (గాంటుబడులలోను, బోర్లుబడులలోను ఆ పద్దకి మాటినది. 

అందువలన మంది చదుపులో మునుపటివారికు- జెడి దేశ భాపాజ్ఞూన మిప్పటివారికి కలుగ కున్నది. 
మునుపటి మందిచదువులో ఇప్పటి (పాథమిక విద్య అంతయు6గాక్క, కొంతవజకు మాధ్యమిక 

విద్వయు చేశభాపూవిహయమున చేరియుండోడిది. ఏమన్క, మునుపు మందిచదువుభో చదిపించెడి 

గజేం దమోాశక్షము - (పహ్హాదచరిత మొదలగునవి ఇప్పుడు మాధ్యమిక పాఠశాలలలోని విచ్యార్థు 
లచే చదివించుచున్నారు. మునుపటి మందిచదువుతో తెనుంగు సంస్కృృతనిఘంబువులు చదివెడి 

వారు, అందుచే వారికుండు అర్గజ్ఞానము, ఇప్పటి మాధ్యమిక పాఠ కాలలో చదువువారికి సైతము 

లభింపకున్న ది. న్యాక రణము వారికి చెప్పకున్నను, పిర్రిక్రి చెప్పి నను దానిజ్ఞానము 'మొత్తముమిాంద 

వారికిని, ఏరికిని ఒక చందమున నే ఉన్నదనవచ్చును. మునుపటి విద్యార్థులకు పావులూరి గణిత మును, 

క్నేతగణితమును చెప్పెడివారు. కాన మునుపటి మందిచదువే ఇప్పటి [పాథమికవిద్యకంకు 
మేలైన దనిమాతను చెప్పుట కేకాక, చేశభాపాజ్ఞాన విషయమున మాథ్యమిక విద్యకంకుకూడ 

BN 



శ్రీ అయ్యంకి వెంకటరమణయ్యగారి సన్మాన సంచిక 

మే'లనదనియే చెప్పుటకువీలగుచున్న ది. అందువలన, మునుపటి మందిచదువే వలయు చేర్పులతో 
మనవారికి లభించునట్లు విద్యావిధానము మార్చుటకు గట్టి (పయత్నము చేయనలె. 

౨ నెఅవాదిచదువు 

నెజవాదిచదు వనంగా పాండిత్యపు చదువు, అర్గజ్ఞానమును, వ్యాకరణజ్ఞా నమును, ఛందొజ్ఞానమును 

అలంకారాదిజ్ఞానమును, లోక జ్ఞానమును నెబివాదిచదువులో తెప్పక అబ్బవలె. పండితులు 

కాందలచువాకు మునుపటివలె ఇఫుడును భారత భాగవత రామాయణాదులును, మనుచరిత్ర 

మొదలగు (పబంధములును, ఆం ధశబ్ద చింతామణి, బాలన్నాక రణము మొదలగు వ్యాకరణము 

లును, సుల క్షణసారము, అప్పకవీయము మొదలగు ఛందో[గంథములును, నరనభూపాలీయము 

మొదలగు అలంకార గంథములును, కొందజు ఆంధ/నంస్కృృత నిఘంటువ్రలును, సంస్కృతే 

కావ్యవ్యాకరణాదులును చదువు చున్నారు. శాన్కి ఈ చదువుతో ఎవరుగాని తెనుపపండితుల 
మనుణానుట పొరపాటు. తెనుగుపాండిత్య మునకు నంన్కల్భళతజ్ఞూన మావశ్యక మని తెలుపువారు, 

'దాసికంయె సైతము తమిళము - కన్నడము మొదలగు భాషలజ్ఞానమా ఎళ్యమని గు ర్తింపకున్నారు. 

దీనికి కారణము, ఆ భాషలు "తనుం తోబుట్టువు లగుటను వారు పాటింపమియీ. అయినను 
ఇపుకు వానిని కూర్చి తెలిసినవారు పలును రున్నారు. కానీ, ఇంక ముందుపాండిత్యపు చదువులో 

తమిళ కన్నడములు కొంతవజకు చదివించి ఆ భావల నిఘంటువును _ వ్యాక రణములును చదువు 

కొని తెనుయణపలోను; వాసిలోను గల పాలితి నుడులు - (పత్యయములు మొదలగునవి గుర్తించు 

తెలివి కలిగింపవలె. అటులే (పాళ్ళతభాపా పరిచయమును, ఇంగ్సీషమభాపా  పరిచయమును 

కలిగింపవ ల, 

ఇంన్సీ షు కళాశాలలో ఇపుడు చెప్పు చదువు నెజవాదిచదు వన నగు. దానికి ఉత్తమపరీక్షలలో 
పూర్వ పాండిత్యపు చదువునకు చేగ్నవలయు ననిన చదువుకూడ చేర్చ నగు, 

పెని తెలిపిన దానివలన ఇప్పటి తెనుగు పండితుల చదువే చాలినంతది కాదని తేలును. లశ 
(పాథమికపాఠశాలలో తెనుంప చెప్పు తక్కిన ఒజ్జలమాట వేజే చెప్పనేల! 

౩ నెటట నెఅఐవాదిచదువు 

“నిజునెజవాదిచదు వనంగా పరిపూర్ణ పాండిత్య పుచదువు: ఇది చెప్పగల నారివరును తేరు. నెజు 

వాదులు స్వయం కృషి. చేతనే ముఖ్యముగా ఇది గడింప కడంగవలె. మధుకరవృ త్తి దీనికి కొంత 

తోడ్పడును. అరయికవలన నిగ్గు జేల్చుషొనవలె . ఈ చదువు గడింపం దొడంగువారు నెజనాది 
చదువులో ఆతిశేరినవారై ఉండవలె ననుట కేటతెల్లము, వారికి ధన సాహాయ్యమేకాక, (గాథ 

సాహాయ్యుమును అత్యావశ్యక ము, వలయు (గంథము లన్నియు ఒళచోట దొరకుట దుర్లభము. 

వాని కొొణుకు పలుచోట్లకు వోవలసియుండును, ఉన్న (గ్రంథము లన్ని యుకూడ సమ్మగములని 

తలంప వీలు తేదు. కాన (గ్రంథముల పరిశో ధనముతో సంతృ ప్ వొందక ఆయా భాషలలో 

కృష్. చేసినవారివలన సాయము పొందవలె తెనుగు తోయిట్టుపలుకులు మాడలాడు ప్టులకు వెళ్ళి 

వటట 



ఆనుంగువారిచదువు 

అచ్చటి వారి. మో కలసి ములసి వారివలనను వీలగునంతవణకు నేర్సుకొన (సయత్నింపవలె, ఇట్లు 

గట్టి క పా చేయుచో 'తెనుంగన ఒక తెేజుంగున గెణనణవాదితన మబ్బవచ్చును. అపుడు తక్కిన 

వారికది అబ్బుటకు వలయు పొ త్తప్రుసజ్ఞు సెతేము సమకూర్చుకొొనవచ్చును. అందువలన తెనుగు 

(వాగమియు కొణఅంతలు తొలంగించుకొని, నెజతన మందవచ్చును, 

పై చదువులు 

తెనున చదువును గూర్చి హొంత ము దృటించుకొంటిమి, ఇంక పై చదువులలో ఇంగ్లీషు చదువును 

గూర్చియు హీందూ ప త్తి)కనుండి కొసన విషయములను బట్టి నిగ్గు తెగియవచ్చినది. మనలో 

కొొందటు వృ క్రికొజుకో, జ్ఞునముకొణకో, నంస్క్ట్రతిమును, హీందీయును చదువుచున్నారు, 

“ తెరులాణుగక నంస్క్మృతంబు తెన్నే మెజుంగన్ ” అను మాటను బట్టి, పైచదు వేదై నను 

తెనుయసరాక రాణింపదు, కొందటు తమిళము, కన్నడము, ఓ(ఢము, బెంగాలి, ఉద్దూ, ఫార్శీ 

( ఫెచి, జర్మను మొదలగు భాషలు నేస్పుకొనుచున్నారు. ఇది వ్యవహారమునకో, వేడుకకో, 

కాక్క, తెనుగు పెపునకుకూడ పనికి వచ్చునట్లుకూడ చేయుట ఎంతయు మంచిది. 

తెనుుగుచదువు సరిగా అబ్బుట ఎప్పుడు? 

'తెనుంగువారు తక్కిన నాడులవారితోపాటు బానిసతనమునకు లోంబడి తమ భాషలో చదువెల్ల 
చదువుకొనుటకుయగాని, అన్ని వ్యవహారములలోను తమ తెల్సి పలుకు వాడుకొనుటకుగాని పీలుశేని 

యిప్పుడు తెనుంగుచదువు నరిగా అబ్బునఏ తలంచుట ఎట్లు ? తోడి రాష్ట్రగముల వారు కొండు 

(పక్యేకరాష్హ్ర) పరిపాలనము తెచ్చుకొని, కొంతలాభము పొందుచుండంగా, మనవారు ఐక్ క మత్య 

లోపమువలనను, కార్యదీక్ష లేమిం జేసీయు, ఒండొరులెన యు. అసూయ్మాగస్తు లగుటంబట్టయు, 

(పతే కాం ధరాష్ట్ర)ము వెచ్చుకొనంజూల కున్నారు. ఎల్ల 'తేం కనికరఫు కీగంటెచూపులు మన 

వారికై నెలకొని, వారు కలసికట్టుతనముతొ డను, ఓర్పుతో డను, తోడివారికి తోడ్పడి, తమ 
నాటికి రాష్ట్ర) స్వపరిపాలన మెప్పూడు తెచ్చుకొందురో ? అపుడు తెనుంగు చదువు సరిగాను, నిండు 

గాను, మనవారికి అబ్బునుం బ్రఫప్రడు తెనుంగువారికి పాటుతజి; పోటుతజి త్యరలో వచ్చుగాక ! 

వేండిక 

తెనుగు చదువుండు; పాండిత్వమును గడింపుం; 

డంత్క, పరిపూర్ణ పాండిగ్యి మబ్బు కొణకు 

పాటుపడు6; డాంధరాష్ట్ర)ము తెగ తెచ్చు 

కొనుండుు సకలసుఖంబులు కనుండు; మను(డు, 

3౬2౭ 



గ్రంథాలయము 
శ్రీ ముట్నూరి వెంకట సుబ్బారాయుడు 

ని, అఖిల కౌలముల (బఖ్యాతిలోన్న మహోత్న మంజు లాలాప నంపదయనంగ 

సర్వచేశములం (బశ స్త్రి జాటిన ధీర శేముషీ విభవ విశేషమనంగ 
కళ్ళం దియ(వీకి6 గావించు కవిరాజ స త్కా_వ్యక ల్పనా సారమనలో 

పట్ఫాన్ర్ర) సిర్మాణ చణమైన పండిత (పజ్ఞాతిశయ విజృంభణమనంగ 

న, రాళించేసిన జాన నర్వన్యమనంగ, ధర్మపు సక నిలయంబు తనరుచుండు 

నుచిత గతి దాని నెవం డుసయోగపరచు నతండె నెల తేక విజ్ఞాన మందునాండు. 

ఉ. బాలుర విద్యలన్ దనువు (పౌథులకున్ ముదమున్ ఘటించు సు 

(న్రీలంజెలంగు వార లక జఇల్యనంగూర్చును కష్టజాలముల్ 

జాలంగ6 గూరియున్న తజ్ ఫాంతినొనంగి నతంబు మంచు (గం 

ఛాలయముల్ జగంబున కనంతేశుభోడయముల్ దలంపంగన్. 

స అరువదినాబ్లువిద్యలు నొక్క-చో నేర్యందగు నిలయంబు [గంథాలయంబు 

దరిలేని దుఃఖసాగరముల నీదంగల దరణితుల్యంబు (గంథాలయంబు 

బుద్ది మద్మగణుల్ పూర్వులొనంగిన ధనని ధానంబు (గంథాలయంబు 

అజ్ఞాన శిమిర నంహారంబుగాపించు నర్క_ లేజంబు (గంఛాలయంబు 

గీ యశమె కొయంబుగాయగల (పౌజ్జసుక వి బృందముల రూపముల (బదర్శించి జనుల 

గరము సమ్ముదితాత్నులుగానొనర్చు నట్టి సన్మందిరంబు (గంథాలయంబు. 

ఉ. దీని నిజంబెటీంగి మన చేశమునంగల పట్టణంబులన్ 

జాన పదంబులన్ సులభ సాధ్యములై తగ (గంధ మంది రాల్ 

మానుగ నిల్చి సర్వజన మండలి విద్యల నేర్భకున్న స 

న్మ్నానమొన ర్హుశే ? మనల నాగరికా(గణు లంచు నన్యులున్ . 

యి 

సార స్వతబివనము 
ఏనుగు లక్ష్మణ కవి 

ఉ. భూపలుగావు మర్తు వ్ట్ాకు భూరిమయాంగద తారహోారముల్ 

భూపి.తశేశపాశమృదు ఫుష్పనుగంధ జలాభిషేక ముల్ 

భూషలుగావు భూరుముని భూపి.తులజేయుం బవ్మితవాణి వా 

గ్ఫూపణమే సుభూపషణము భూషణముల్ నకియించు నన్ని యున్. 

న్ 
+ 

కి౬రా 



గ్రంథాలయములు 

శీంమతి కవితా విశారద - విద్వత్క_వితిలక కాంచనపల్లి కనకాంబ 
(య 

tee 

గ)థి బంధనే; యను ఛాతువునుండి గగంథము వచ్చినది. ముడి వేయుట కట్టుట- ఈ గంథముల శే 
త్రిలింగభాషలో. బ)బంధములనివేరు. ఆపద మందును దృఢముగా ముడివేయుట యనియే 
యున్నది. వేణీ గభనము - శేశగథనము - పుష్పగ)థనము - మొదలగు గథనము లన్నింటి 
యందును పురులకంకు పల కెక్కు_వ కౌశలమున్న దనుట నిస్స్పంశయము, 

గంథమునకు: గావ్యమని యర్థము చెప్పినప్పుడు గూడ స్త్రీకి సంబంధము లేకపోలేదు. పు స్తకెమచ 
యాచదేవి; యనునట్లు సమస్త పుస్తకముల యొక్క_ స్వరూపమును ధరించి- పుస్తకమును జేత 
ధరించి పీణను ధరించి సకలవేదశ్నాశ్ర్ర సరససాహిత్య సంగీతమున కధిదై వతమగు సరస్వతీ బేవి 
శ్రీ యగుటచే శ్రీలకు ౫గ)ంథముల్లకు నవినాభావమగు సంబంధమున్న ది. 

విద్య కధిదేవత మైనను విద్యాంసులు, గవులు, గ్రంథములు చెప్పువారు రచించువారు 

పా/యికముగాం బురుషులుగా నున్నారు. 

కవులు, విద్చాంసులుగూడం దమ తల్లుల కడుపుపంటయే. చిన్నదనమునం దల్లులవలనం 
బోేవీంపంబడిన పండితకవులు తరుణు లయిననాడు సర(లోక జననియగు పరాశ కి నారాధించియే 

గ)ంభక రృ లగుచున్నారు. ఇందుం గాళిదాసు వాక్యము కలదు. “య్ తా మంబ న శీలయంతి 

మనసా 'కేపాం కవిత్వం కుతః” 
అంబా నన్ను భజింప శెవ్వండు కవీందాఖ్యక్ భజించున్ ధరన్, 

వివేకించిన లోకమందలి త్వే- పుం _స్త్య- వ్యవహారం బప్రధానంబుగం గానంబడు, భువనే 

శరీ దర్శనంబునం ద్రిమూర్తులు (స్ర్రీరాపములు ధరించినట్లు పురాణప్పసిద్దము. 'అమృతె విని 

యోగ సందర్భమున శ్రీమన్నారాయణమూ ర్తి చీ రూపమును ధరించెనుగదా! ఇంతయేల 

్రీపురుషుల క భేదమును. జెప్పుటయే శా క్షతంత) మందలి పరమరవాస్యము. శివశక్తుల కభేదమే 
చెప్పయిడినది. ఈరహస్య మెజింగియీ కాబోలు భవభూతి మహాకవి “గుణాః పూజాస్థానం గుణివు; 

నచ లింగం నచ వయః” అని వాసియున్నాడు 

గీ! ఈడు కాదది మగతన మాడుదనము 
గుణములే పూజ కర్షముల్ గుణులయందు 

ప/కృత మనుసరింతము, 

ప్రీ గంథాలయములు స్త్రీల కుపయోగించు గ్రంథాలయము లనుటయు, స్త్రిరూపమైన గ్రంథా 
లయము లనుటయు సీ ర0డర్ధములయందును విషయము వివారింపయిడును. 

గ్రంథాలయములలోం బ్ర క్యేకస్థానము పురువ ప్రస క్కి లేకుండ నమరుట కష్టము. వీలున్న చోటుల 
నట్టివసతులు కల్పించుట మేలు, గృహనిర్వాహక తము వహించిన యిల్లాండ్యకు ముగవారి కను 
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శ్రీ అయ్యంకి వేంకటరమణయ్యగారీ సన్మాన సంచిక 

కూలించు కాలములలో గ)ంథభాండాగారములకు వచ్చుటకు ఏలుండదు. ఉదయము సంజవేళల 

యందు గృహిణులకు గ వాకృత్య ములలో సరిపోవును. 

మధ్యాహ్నము రెండు మొదలు ఐదుగంటలకు లోపుగా ఇల్లాండ్రకు తీరిక గలిగి యుండు, రాతి) 
భోజనానంతర మొకగంట- "రెండుగంటలు వీలు దొరకవచ్చును గాని యది యుత్తమమగు భాగ 
వత కాలశ్లేపమునకో మతి యేయితర పురాణకాల శే సమునకో వినియోగపడును. 

ఇంక పగలు తీరిక సమయములలోం బు స్తకభాండాగారములలో శ్రీ జనోచితమగు గ్రంథములు 

వారల కందించుట యుక్తము. పాతకాలమునాడు పురా జేతిహాసములన్నియు శ్రీల కొజు కేర్పడి 
నవీగాం గానయబుకుచున్నవి. ఈ కాలమున గీర్యాణభాపా ప్రచారము త్యుపోవుటచే నా మాట 

నిజమా యనిపింఛుచున్న ది. సంస్కృృతముమాట యటుండగా మధ్య కాలములో నన్న పార్యుండు 

మొదలుగా గల యాంధ్య్రకవితా ధురంధరులు రచించిన యాంధా/నువాదములు భారత భాగవత 

రామాయణాదులు సద్ద)ంథచయము నేడు పురుషులకేని యర్ధమగుట _ దుర్భటమగు చున్నది. 

ఘద్దమైన యాంధ్రగ )ంథము లర్థము కాకపోవుటయీకాక చేడు కొందట కాగ ?౦థములయందుం 
బండ్లు లేనివారికి 'జెటుకుగడలయందువ లె ననాదరము కలిగియున్నది. అది యటులుండ మునుపు 
"బ్రేక్ల "నేడు క్రొ JE: తగా వెలువడుచున్న పతి) కావాజ్యయము సవాదయులకు, నతీముణులకు మర్యాదా 

భంజకముగా నున్నది. సద్ద/0థము లర్థముకాకపోవుట చేత. జదువలిడక పోవ్రుటయు, నసద్భావం 

బులు చౌకపొ త్రములలోం బదువంబడుటేయు "రెండనర్థములు, 

కావున సద ద్ర/0థములు . చదివీ చెప్పగల విదుమీమణులద్యారా యీ శాఖలయందు గ)ంథపఠనము 

చేయించుటయు ముఖ్యక_ర్త్వవ్యము. అశు పురుషుల శాఖయందుగూడ సర్వసమర్థుండై న పండితుడు 

గాని వీలై నవోం బండీతులుగానియుండి యొవ రేవిషయము దెలియగోరుదుర్ వారికా విషయ 

మే యీ గ్రంథములలో దొరకునో సూచించుచుండవ లెను. 

అసత్పత్రి'కా ప్రచారము నసద్ద)ంథ స) చారమును, గ)ంథాలయములు మాన్చించవ లెను. మంట 
లతో, దివిటీలతోే సద్దర్మ్క కుటీరంబులం  దగులె పెట్టు ఖరుల యుద్యమంబులను బ్రతిఘటించు 

బాధ్యత గంథాలయంఘేలయం దున్నది. ముఖ్యముగా స్త్రీ నీ గ )ంథాలయములు “చెలియలికట్ట 

నీబమది చ్రులకు గాలము కర్మ మెంతలా- గలచిన దాని టరు, 39 ఆంగ్లేయ నవలా ప్రపంచమున? 
Xo (Estlynes rantine) ఈసీను ఫాంటను 'మొదలగు శ్రీ పాత )ముల ననర్హ్శ ముగా ననుసరించుచు 
శాలియలికట్టలు దాటి యుప్పెనవలె శ్రీ లోకమును మంపగడంగుట చూచుచున్నాము. 
ఇట్టి గ్రంథములను గంధాలయములలోనికి బ్రవేశము గలిగింపంహాడదు. ప్రపంచములో 
బదార్థము లెన్నియున్నను మేధ్యామేధ్య విచారణచేసియె వివేకులు స్వీకరించినట్లు భక్ష్యుజాతే 
మెంతేయుండినను , సాల్వకాదిశేదములు పాలించియే నిష్టలు ' భుజించునట్లుగా, పథ్వాపభథ్య విచారణ '' 
చేసియే రోగులు స్వీకరించినట్లు గ్రంథము. లెన్ని యున్నను మంచివిమాత్ర 9మే గ్రహింప నగు 
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ప్రీగంథాలయములు 

గ )ంథ పరమ ఫలంబు మోాశక్షుంబు గాడి 

కోన్రన గ )ంథములన్నియు భరతఖండవాసులకు బరమార్గ పా ,పకములై యుండు. వినోదములగు 

సాహిత్యములు, కళలు, శిల్పములు గూడ పరంపరగా సీ -జేశమున బరమార్గమును బొందించునవి 
గానే యున్నవి. నేటివార లిది యరయక పాశ్చాత్యుల దారి ననుకరించి యనీసరించి యే చారియు 
లేకుండ దత్కాల సంతోషమునకు భనార్గనమునకు ననుకూలమగ చిన్న పొత్తములు పత్సికలు 
మొదలగున వెన్నియో యుసిళ్ళవలె. నేడు. వృద్ధిపొందించు చున్నారు. 

“కావున గ్రంథాలయము లీ విమర 3 తగు పండితులచే. జేయించి యోగ్యా యోగ ని గంథవిభాగము 

గావించి, జిజ్ఞాసువులగు వారికిం చెలియపణు చుట ముఖ్యక _రృవ్యము, 

అందు (స్త్రీ గ్రంథధాలయములలో సద్ద్రంధముల పీచారము చాల యవసరము. అస్మత్స, 

బంధముల నిషేధమంతకంళు నవసరము. 

త్రీ గ)ంథాలయములలో గ్రింథప)చారముతో పాటు పురాణ పఠనము చేయించుట ముంచిది. 

రణ యలలో వివేషముగ నున్నది. ప్రాచీన ప్రేలయం ప్ ధారణ -వేదపండితులతో సమాన, 

ముగా నున్నది. అక్షరాస్నులు కాకపోయినను సతీమణులు కావ్యములు, పురాణములు ఇతి 

హోసములు, వేదాంతములు గూడ మనోహరమగు ద్విపదలుగా, రగడలుగా యక్షగానము 

లుగా, నానారూప గయములుగా, పాడుటయందుం బ్రాపీణ్యము కలిగియున్నారు. 

నేటికిని విదుషీమణులు సమ స్థ ధర్మము లెటింగినవారు, బోధింప గలిగినవారు, తాము 
పృత్వత్షముగ గంథములు చదువ లేకున్నను, తమధారణ బలముచేత వాచా ప)చారము చేయం 

జాలీనవారిని గురు తెటిగి సన్మానించుట మంచిది. 

అట్టి విదువీ మణులను మర్యాదగల కుటుంబములలో బ్రవేశపెట్టి యిల్లువీడి బయటకు 
రాజాలని యిలాండ కుం దగుబోధ చేయించుట ముఖ్య కర్త _రృవ్యము. 

అదికాక స్రీలకు. బ్ర త్యేకముగా నరువదినాలుగు కళలు ప్రాచీను లేర్పరచియుండినారు, అని 
యేవన, 

చతు ష్ష ప్రై కళలు 

1. గీతం ౨. వాదిత/0 3, నృత్తం శీ. చిత)ం ర్, నాట్యం 6. పుస్తకకర్య 7. పత్సచే ఏద్యం 

రి. లిపిజ్ఞానం 9. వచనకౌశలం 10. వెలక్షణ్యం ll. నూల్య విధిః 12. గంథయు క్రి ; 18. అసో 

విధానం 14. అనురంజనజ్ఞానం 15, రత్నపరీకాూ 16. సీవ్యం 17. ఉపకరణకియా 18. ఆజీవ 

జ్ఞానం 19. తిర్యగ్యోనిచికిల్సితం 20. మాయాకృతం 21. పాపషండసమయజ్ఞానం 22, క్రిడా 

కౌశలం 28. సంవాహానం ౨4. శరీరసంస్కా_రకౌశలం 25. ఆయపా) స్తీ ఫి 6. రకావిధానం 

27, రూపసంఖ్యా వరి, క)ీయామార్లః 29. జీవగ)వాణం ఏ0. నయజ్ఞూనం dl. చిత) విధిః 
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శ్రీ అయ్యంకి వేంకటరమణయ్యగారి సన్మాన సంచిక 

ఏ2. గూథరాశిః 88, తులావిధిః 84, వీప్రగ్రవాణం 85. అనుపా ప్తిః శీర. లేఖా 87. స్క త్య 
నుక మః 88, లీలావ్యాపారమోహనం 89. ఫలవ్యామోహ ఇతిపాఠాంతరం గ)హణాదానం 
40. ఉపస్థానవిధిః 41. యుద్దం 42. తతం శకి, గతం 44, త్రీపురువధావగ )హణం శీర్. స్యరాగ 
పృకాశనం 46. పృత్యంగదానం 47. నఖవిచారః 48. దంతవిచారః 49 నీపీస)ంసనం 
ర్0, గువ్యాస్పర్శనలోమ్యం ర్]. పరమార్థ కౌశలం 52, భూషణం రల. సమౌానార్థ తా 54. (పోత్సా 
హననం 55. మృదుకోధప)వ రనం 56. క్ఫుద్దప్త్ర సాదనం ర్, సుప్తాపరి త్యాగ; ర్రి, పరమస్యాప 
విధిః 59. గుహ్యుగ్యహః 60, సాఘ్రపాతం 61. రమణస్యవీశ్షణం 62, స్వయంశ పథకిి) మా 
రతి. ప స్టా తానుగమనం రథ. పునర్నిరీక్షణం ఇతికలానాం చతుప్పషీ.. 
ఈ కళలు చాల భాగము ఖలమైనవి. శేవించిన వానికి చబ్బాణముపోసి యా కళలను వ్యాపకము 
చేయుట మంచిది. . 

ఈ వ్యాసమునందుం జేసిన సూచనలు చేశమంతట గ)మక )/మముగ వ్యాపింపంజేసి యాంధ 
దేశము నున్న తేస్థితికిం దేవచ్చును. శేంద)గ)ంశాలయములందడైె న నాదర్శపా/యముగా నివి 
యాచరణలో. బెట్టుట యవసరము. . _ - 
“వాసు దేవార్పణంబుగా గృ హోచిత క్టుత్యముల నిర్వహింపవలయు”” నని పోతన భాగవతమం 
దుప బేశించెను, . 
సంగీతము, సాహిత్యము, శిల్పకళ వీటి పావీణ్యము భగవల్సీ ) తికరముగా, : నాత్కానంద 'పిద 
ముగా సాధుజన సంతోషముగాం బరమార్గ పా/పకముగా నడుపుట పరమావధి. పరమార్థములో 
నర్గమున్నది. అగములోం బరమార్లము లేదు, పరమార్గపరులగు వారికి బోవణ భగవంతుడు 
చేయయగలండు. చేసెను. చేయుచున్నా (శు. కావున వృ _క్రిసాంకర్యము జాతీసాంక ర్యము లేకుండ 
సధర్మాను గుణము నెలరు శ్రీలు, విజానమునకు వివేకమునకు నిధానములై భారత బేశధర్మ 
మును యథాస్థితిని నిలుపుచు దామే గ్రంథభాండాగారము లై యుంకుటకం దగు ప్రోత్సాహ 
మును బురుషులును, బురుపో త్తముకును గల్పింతురుగాత. 

గంథాలయో ధ్యమము 
శ్రీ సత్తెనపల్లి హనుమంతరావు 

-సీ, అక్షరజ్ఞాల కెల్ల యమితజ్ఞానంబిచ్చి, సతతంబు కాపాడు సంస్థయగుచు 
ఐకమత్య విహీను' లాంధ్రులంచను దూరు, బాపగాజేయు స్వరూపమగుచు విలువయౌ కాలము వ్యర్థమైపోకుండ, సత్క్మథాలాపనల్ సలుపదగుచు. 
స్వీయ వై దెశిక్మచిత్రవార్త్వల దెల్పు, పత్రికాళిని జేర్చు పాత్రమగుచు. 

గీ. దెశమర్థింప దగీన దెద్దినియున్న, వానినేన్ని(టి సమకూర్చవలయు ననుచు 
స్వీయజనులకు టోధనల్ చేయుచుండు,. ఆంధ్రోగ్రంధాలయోద్యమం బధికమగ్గుత, 

పె సై 
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శి) పోతాప్రగడ శీరామారావు, బి. యే, బి యల్. 

-కాకులతో 9 పులంగ నను గాటపు కెండలకుందవీంచి చీ 
-కాకును బొంద వెల్లపుడు కమ్ముని కంఠముగెతి హాయిగా 
లోకము లెల రంజిలి విలోలత నొందలు వాడి పాడునం 
డాకను సర్యముక్ మరచి ధన్యతనొందెద ఏవు కోకిలా! 

పాటే పుట్టనావొ భవబంధములంటవొ నిన్ను మాదు పో 
రాటము లాశలుకా విడిచి నంతనెగాని రుచింపచేమొ నీ 
పాటలలోని తీవీ ఒక ఫక్కి నె పాడుమ (వేమ తత్వమున్ 
ఇవాకెడు స్వేచ్చ సౌాఖ్యముల సంపద నీయచెసుమ్ము కోకిలా! 

పూాంగి పాడెదొ సొద వెళ్ళబోసి కొనెదొ . 

సీదుభావమేది యొ కననేరమైన 
ఛాషయెరుగ కుండిన బోధపడకయున్న 
ఆత్కకునుగూడ అన్యయానందమిత్తు, 

నిత్య యావని నాయాత్మ సీవ్రగూడ 

నిత్యయావని వందున నే స్తమబ్బె 

క్వ్రు పాడిన వెంటనే నిఖల జగతి 

వమూయవుగు నాకు నానంద మధురిమమున, 

వత్సరంబంతయును మధుమాసమగునొ 

-రాదొ వానకా రేగతి నీడగలవొ. 

పాటలను నిండుగా “విచ్చపత్నీపొట్టి!. | 
అచనెను హితబోధకు లేరా అదియు వినవొ.. . . 

శాస్త్ర నియమాది ఘన విమర నలదాటి 

నిత్యము నతీంద్రియము నౌచు నెగడు నీదు 

పాటలో హోయి తప్పులు. పట్టవచ్చు 

చారి హృదయాలలో .జొచ్చు దారి నీది. 

మాప్పలెన్నివచ్చిన అభివృద్దికొరకె . 
అనుచు వాడగ. నేపేట నరుగుదెంతొ . 
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శీ) అయ్యంకి వేంకటరమణయ్యగారి సన్మాన సంచిక 

కశక 

మావిపండిన పూతలో మాడియున్న 

నూత్న మై తన్య సంబేశమునె పలికెదు. 

ఈ వసంతము కటువట ఈపరభృత 

గాన మది విసువట లోటు కన నెవరిది? 

విశ్వ సంగీత గవాణ ప్రవీణమైన 
లోని రేడియో నమరుచు కోనుబేకా- 

కొం) త్తనై ఉత్సుకత గల్లి కోములమయి 

మటువరాదంచు నీపాట మరలవింటి 

యుగయుగాల సాగుచు నెడ తెగక పాటు 

చే)మచవాహినికిని క౦ఠళమిచ్చినావొ- 

కోకిలా తీతువును కూడ కూర్చుకొమ్ము 

నీదు మేళాన లేకున్న లేదుపూర్తి 
జీవితపు సుఖదుఃఖ మిశ్శితపుపాట 

పాజెదరుగాక శ్రుతి కల్పి భవ్యరీతి, 

కాదు సుఖమాత ) మా సీ అఖండగాన 

మది సుఖాతీత మాత్మ కే అందుబాటు 

శీతువది పాడు. వ్యర్ధ జీవితపు తుదిని 
అలపింతువు నీ వమృతా ప్తకళలి” 

సీకు నాకును వంతెన నీదుపాట 

మధురిమయు నిర్యురముగూడ మాయమగుచు 

శతేలిపోవుచు నున్నామచేమొ పొంగి 
పొరలి వికసించి వెలిగి వాద్దులను దాటి, 

లోకము నేడు దారుణపు రూపముడాల్చు ఠసాలసాల ఛా 

ఖాక్మసీయ పీఠ మది గాయకవేదిక పాడు కోకిలా 

లోకకఠోర నాదములలోనికి మంజులవాణిం జొన్పి వే 

మైక రసార్హ గీతికలు మండు నెడందలు పలవింపయన్, 

నిత్య నవీన మోజగతి నీవలె తన్మయమంది లోకమున్ 

నిత్యము తన్హయత్వమున నింపగలారికి వలరోవ మిం 
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కన్ త్యజియింప "లేవొ రస గాంగరయరిన్ విరసం బొనర్చు చున్ 

సత్యక ళా విశారదుల సంగతి నేరిచికొమ్ము కోకిలా! 

నల్లనిదానవంచు నిను నవిన నవ్శంగవచ్చు తెల్లవా 
రలలితామి పలవకళల్ భుజియించుచు నాదబిహ్మము౯ 
కొల చాడుకొన్న నిను గు_ర్తెరుగం గలే జగాలకున్ 
వల్లభు గొల్బు గాయకుని వైభవ మాతినుర కి కోకిలా! 

వటుకొంటివి తరువారమ్ములో నివా 

సమునకు మభథర రసాలఫాఖ 

పాడితి బుతువుల పంక్తిలో నతి రస 

వంత మైనట్టి వసంత వేళ 

సందేశమిడితి వై షమ్యు మత్సరపూరి 
'తావనికిని గానతత్యబోధ 

పలుకరించితివ్ పల్కుల కందరానట్టి 

తన్మయానంద నాదామృతంబు 

పకృతి ఈశ్యరమయమని పాడుకొందు 

ఈశ్యరుని పృకృతిలోన పూజించుకొందు 

భారత వసంతకోకిలా! పాడుమమ్మ 
విశ్వకల్యాణబంధుర విమలగీతి, : 

సర్వశో) లైంది ౨యంబుల పర్వ జేతు 
అమృతకలకంఠ తన్మయానందరసము 
ఎన్ని చెవులు హృదయము కందీయగలవొ? 

ఎన్నిహృదయాలు ప్రతిధ్యనియింప గలవా? 

ఎక్కువ తక్కు_వల్ మనసు కెక్కుచు ధర్మము సన్న గిల్లుచున్ 

మిక్కిలి శుమ్క_తర్క_ము భ్రమిం చెడి లోకము పుక్క-నిల్చ్బుచుక్ 

మక్కువ గల్లు సేమరసమాభురి నిండుర సవ జానికి౯ 

చక్కని చాటవై చితి వసంతమున౯ కలకంఠమెత్తుచుక, 

ల 
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కళలు- దేశాభివృద్ది 
(శ్రీమతి అత్తిలి స్వరాజ్యలక్ష్మి బి, యె. బి.యి. డి 

మానన్రల కానందకాంక్ష సవహాజము.. కొందరానందమును u హించి యనుభ వింతురు. మరికొందరు 

తమ మనస్సులందలి యానందమును సంగీతరూపముననో, నాట్యముచేతనో, కవిత్వద్యారముననో, 
శిల్పసహాయముననో, వెల్లడింపం జేసి కొందురు. ఇటులం గ ళలద్యారా మన యానందము, సౌందర్యో 

పాసన్క స్థిరరూప మందుచున్నవి. 

కళ లొకనా డేర్పడి యటులనే యుండిపోవునవికావు. ఒక్కొక్కవ్య కియిక్క_ పిత్యేకళ కి 
యుక్తులు; నొక్కొక్క యుగమునందలి ప్ర ల్యేకానుభవములు, నాయావ్య కృులయొక్క_-యు నాయా 
యుగములయొక్క్యయు6 గ భాప్యక టనములో చిహ్నాతము లగుచుండును. వవునిమూ ర్తి యడవి 

బాపిరాజుగారు చితి)ంపవచ్చును. వరదా వేంకటరత్నముగారు లిఖంచవచ్చును. మజొక చిత) 
'కారుం జెనరైన గీయవచ్చును. కాని యబే చిత) మాయావ్యక్కుల యనుభవమునుబట్రియు, 
సామర్థ ్ యమునుబట్టియు, భేదించుచుండును. ఇది సంగీతవిషయమున మన కింకను స్పష్టము కాగలదు. 
అయిన నొక్కొక్క- వ్యక్తి చేతిలోని దొక్కొ_క్క_కళ కాంజూలదు.. ప +తికళకును గొన్ని సామాన్య 
సూత ములుండును. కాని, యనేక సాంపిదాయ భేదము లుండవచ్చును. నాట్యములో మణిపురి, 
కూచిపూడి, కథాకలి మొదలగు పా) దేశిక సాంప /దాయములు, "రండవశతాబ్దము నాటి నాగార్జున 
కొండ, యమరావతి; ఆరు వడు శ తాబ్బములందలి గుహాలయములు మొదలగు కాలభేదము నను 
సరించిన సాంపదాయములు ననేకము లుండవచ్చును. ఇవన్నియు నాయా ేశముల, యాయా 
కాలముల నాగరికత, జనులసంస్క్మృతి, యాచారవ్యవహారము లాదిగాగల యనేక విషయములు 
వెలడించుచుండును, ఈ విధముగాం గొందరు వ్యక్తులద్యారా ప్రక టితములగు కళ లప్పటి సంఘము 
నకు కాలమునకు నద్దమువంటో వని చెప్పవచ్చును. " 

అయిన నీ సాంప్రూదాయభేదము లేల యుండవలెను? పీతియుగమువారును దమతమ కాలము 
నాటి యాచారాదులున్తు సంస్కృతియు భావియుగముల వారికి. బునాదిరాళ్లుగ నుండవలెనని 
కోరుచుందురు. అయినను దాము జరిగిపోయిన యుగమునందలి జనులకంెకు నధికప) జో విశే 
వ్యక్తిత్వము _పదర్శింపవలయునుగదా!. వ యుగమువ్నారెన నేయొక్క_ చేశమువారైెన నీ మాన 
వాభివృద్ధి నాటకములో మూకీభావము వహించుట యుచితము గాదు. తమతమ యూవీనకొలంది 
కళల నభివృద్ధి యొసరించి, తమ దేశమునకును గాలమునకును జేయవలసిన విధి నిర్వ_ర్రింపవలయును, 
(పపంచగృవా నిర్మాణమున నే సమయమున నెచ్చోట నే యిటుక లోపించిన నానాంటి గృహా 
నిర్మాతలకు - అనాటిజనులకుం గళంకమే యగును, ' . 

మన దేశవిషయ మాలోచించి చూచిన, వెనుకటి అమరావతి, . నాగారునకొండ, యజంశ్యా, 
యెల్లోరా మధుర తంజావూరు, ఢిల్లీ ఇగాల మాట తలంచి నేయ పూర్వసాం ప్రదాయము'లే 
నశించి పోవుచున్న వే యని విచారించు వా రిప్పుడిప్తు డనేకులు కాన్సించుచున్నారు. యూరప్ 
కెశి& 



కళలు = దేశాభివృద్ది 

లోని శిల్ప సాంపదాయములను, కవిత్యధోరణులను బరికించి యందలి గుణములను 

(గ్రహించుట యుచిత మేకాని, మన దేశముయొక్కొ_యు మనయొక్క్యయు వ్యకి క్రి త్వమే వదలుకొని 

పూర్తిగా ననుకరణ శీలుర మగుట యొన్నటికి నర్హ్శవిషయము కాంజూలదు. కొలందికాలము నుండియు 
నీ సంగతి గుర్తించి, యంతరించి పోవుటకు సిద్దమగుచున్న మనపురాతన సాంపీదాయములను - 
.సంగీతమం'దేమి, 'చిత)లేఖనా. శిల్పరచనాదులం దేమి - సముద్దరించి యభివృద్ధిచేయవలయు నను 

కాంక్ష యచ్చటచ్చట తలసూపుచు, విజయవంత మగుట కె క. యప్టక ప్ట్రములం బడుచున్నది. 

అదివటుకు - నలుబది, వబది వత్సరములకు బూర్భము మన “దేశీయులు. సంగీత, చిత లేఖన, 

శిల్ప, నాట్యములను జాలవజుకును, గవిత్యమును గొంతవరకును విస్మరించి, లలితకళలు నేర్ప్చువారి 

-నవినీతొపరులని విశ్యసించుచు, నట్టి యవినీతిని గళలకే యంటలోట్టుచు, వానియెడల విముఖభావము 

బ్రకటించుచు నచ్చిరి. ముఖ్యముగా శ్రీలను గళ దూరము గావించివై చిరి. “సంగీతము కావలె 

నట యీామెకు సానియగును గాబోలు నని పూర్ణము ముక్కుమిద వేలు వై చికొనుట 

సామాన్యమైన, నిప్పటి కింకను “బాలికలకు నాట్యము నేర్పించుచున్నారట, నడువీధిని గ జ్జైళట్టిం 
'తురో సినీమాలలో+ దెరపై ౬ దెయితక్క_ లాడింతురో !1”.యను మాట లింకను - వ కొన్ని 

పట్టణములందోతప్ప - వినబడుచునేయున్నవి. కొంద వరో చేశడార్భాగ్య వశముననో, కాల 
వశముననో యవినీతిపరులై నంత మాత్రమున-వ కొంతకాలము వరకో యుత్క్మృష్టమైన కళలు 

దేవదాసీలు కావలసీయుండీన భోగమువారి చేతులలో. బడియుండినంత మాత 9 మున, గళలలోని 

యంతర్షతమైన యుత్కృప్టత కే భంగము వచ్చినదా? 

"కావున గళలు సంఘనసీతిని జెజచుననుమాట కల. అంతియకాదు. సరియగు నభివృద్దికిం 'జెచ్చినవో 

నవి సంఘనీతిని,  సంఘవుందలి జనుల సౌఖ్యానందములను, ధీశ కిని, మనస్సును అభివృద్ధికిం 

దేంలవు. మనుజులకు సహజమైన యానంద సం పాదనాకాం౦శ్ష్న కళలవలననే యనుభవము నరేద 

వలయును. మానవు లనుభ వించిన సౌందర్యానందములు కళలద్యారముననే వ్యక్తము కావల 

యును. నా మనస్సున చే'దేనొక సమయమున మహదానంద మనుభవించుచో నేను పాజెదను, 

నాట్యము చేసెదను, పద్యములు వా సెదను, "చిత్రము రచించెదను, విగ్రహ నిరాస్త్రణన్యు 

చేసెదను, నే నేకళ యవలంబించునదియును నా యనుభవము నందలి లోంతునుబట్టియు, న్య క్తీ 

కరించుట యందలి నా సామర్య మునుబట్టియు నిర్హీ తమగును. ఇందులకు. గావలసిన పధానసామ గి 

యనుభవము, వ్యక్త కీకరణ సామర్థ్యము, మనము సాధారణముగా నానందానుభవము, సౌంద 
ర్యానుభవము, పొందుచునే యుందుము. అనుభవ మధికమైనకొలంది వ్య కీకరింపవ'లె నను 

కాంశ్సయు నధికతర మగుచుండును. అయినం గాంక్రైమాత్తుమునం . బ్య'యోజనమేమిః వ్యక్తీ 
కరణశ క్కి యుండవలయును. అందులకు నిరంతర సాధన మావశ్యక ము. నే నొకనాయ గోదావరి 

యొడ్డున నానాద్భుతవర్ష సమ్మిశ్రితమగు సుందర సంధ్యను గాంతును. అది మెకి వెల్లడింపవలె 

నన్నం గవిత్వపు పోకడలా రావు - గళమువిడదు, చేయికదలదు, చ్మితరచనాభ్యాసము మొద తేలేదు. 
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శ్రీ అయ్యంకి వేంకటరమణయ్యగారి సన్మాన సంచిక 

నాట్యమాకిన వెట్టేయె_త్రీనదని నలుగురు నవ్యంబోదు రేవో ? సంగీతము పాడుటకును కవిత, 
సహాయము కావలెను - కూనిరాగము సంగీతము కాజాలదు. నాగతియేమి? -కాంక్షై యణచుకొలీ 
చేతకాం దని యూరకొనుకునా * ఇటుకాక, నే నేబే నొక కళ నభ్యుసించి యుండిన నా యన 
భవము లినుక యెడారిలో నంతరింప నక్క_ర లేదు గదా ! అయిన గళలు పీచారములో ేనిటే 
కళలకు దగు గౌరవమును బజలు గుర్తింపనిదే నా యనుభవ వ్య క్రీకరణమునకు ఫల మేమి ' 
వ్య కీకరింపక్ యూరకుండి, నిరాశ, నిరుత్సావాములతో నశించుట యుచితమా? 

ప్ర ల్యేకవ్యక్సు ల విషయ మటు లుండనిండు, సంఘము మొత్తముమోద నాలోచించినను గళ 
నభివృద్ది పజిచుట తప్పని నకియే. నేటి కాలమున సినీమాలు సైత మొకకళగా పరిగణింప బడ 
చున్నవి. పల్లెటూరి జనులుసెతము సినీమాలను వెటిగాం జూచుచున్నారు. ఇందుకు గారణ 
మేమి? వినోదమే పీనికిం బైయోజన మందురు. వినోద మన నెట్లిది? సినీమాలు, నాటకములు, 
చిత) లేఖనము, నాట్యము మొదలగునవి మూచుటవలనను, సంగీతము వినుటవలనను, కవిత్వము 
చదువుట మూలమునను మనము పొందు మానసికమైన మాసర్పేమి? యని యాలోచించిన, మన 
_స్త త్వ వేత్తలు చెప్పెడు సమాధానము మనకు గోచరము కాక మానదు. మన మన స్ప్సెష్పుడును 
వివిధాలోచనాయుతముగ నుండును, అం దనేకము లగు కోర్కె లుత్సన్నము లగుచుంకును, 
ఈ కోరికో లన్నియుం దీరునవి కావను విషయ మందరకు నవగత మే. కోరిక తీరనప్పుడు మనస్సునక 
దుఃఖముకలుగునుగదా! అటులెన గోరికలని యు దీరుజుట్ల్టు? వచే నొక కాంక్షను మనము బల 
వంతముగా నణంచి వేసినచో నవి తిరిగి మజింత వేగముతో బయటికి నెలివిరియ వేచియుండును, 
ఇందు కుపాయమేమి* ఇటే కాంక్ష నితరమారములలోనికిం బోనిచ్చి వినియోగపజణచుట యుచి 
తము. కాని యా మార్లములు వక ములు, నధర్మ్యయుతములునుు గాకూడదు, వానివలన నిజమగు 
నానంద మనుభవితము కావలెను. నాటకాదుల ముఖ్య పయోజన మిదియే. నాటకములోని పాత 
లను మనము చూచుచు మనమే యాయా కష్టసుఖముల ననుభవించుచున్నట్లు భావించుచు 
మన మనస్సులం చేమాలనో దాగియున్న కోర్కెల కనుభవము నందం గల్లుదుము. (దీనినే 
యాధునిక మనస్తత్వవేత్తలు “SUblimation” అందురు). ఇదియే కళలన్నీటికి ముఖ్యప)యో 
జనము. కళలను గాదని నిరసించుచు నవి సంఘమందలి యవిసీతికి దోహదము చేయు ననుచుండుటు, 
మురికి పాత్సయందలి క్షీరమును గాంచి మెల్లెడల శ్షీరము వర్ణ్యమని తలంచుట వంటిదే, సంఘా 
నంద కారక ములైన కళలను నిరసించుట దేశాభివ ద్ధి కారక మైన యొక పధానాంగమును దు/౦చి 
"వెచుపే, 
యై 

అయిన నీ నిరసనమునకుం గారణము లేకపో లేదు. కళలను బవిత +ములైనవని గు  ర్తించి వాని పవి 
త)తను నిలుప వలెనని వాని నభ్యసించినవారు పట్టుదల వహీంపవలెను, అంతియగాని, స్య పయో జనార్థము, ధనసంపాదనము నిమి త్రము మాత్స)మే తమ నేర్చరితనమును వినియోగీంచుచు, కళల ప )థానో దేశమును, సంఘమునెడలం దవా బాధ్యతను. విస్కరిందు. కళోషాసకులు తమకును 
కేశి౮ా 



కళలు - దెశాభివృద్ధి 

సంభుమునకునుగాడ కళంక మాపాదింతురు. అన్నియుంటెలిసిన పెదలును, నున్న తవంశసంజాతు | టు 
లగు యువతీ యువకులును, లలితకళల నభ్యసించి వాని పవిత తను సాపించి, వాని నుచ్చస్తాన 
మున నిలుపవలసి యున్నది. ఇప్పుడిప్పుడు సనముతో గుచ్చ థ్ పి ది. క్రప్పుటప్పు నాట్యక ళనుగూడ నిరసనముతోం జూచుట త గచున్న . 0 
దనవచ్చును. అయినను, కళలను బునరుద్దరించు నుద్గమమింకను వేరులు పాదుకొన లేదని నిరాఘా 
టముగాం జెప్పవచ్చును. మన యాంధ్య) దెళశ మొకప్పుడు సంగీతమునకు నిధియై యుండినన్సు చేడు 
మన శక్తియుక్తులు తమిళసోదరులకు ధారవోసి మనము మూకీభావము వహించి యూరకొను 
చున్నాము, మన దేశమున హార్కోనియము లింకను వదలలేదు సరిగదా ? శాస్త్రయు కమగు 
సంగీతమును, మనోహరములై న జానపద గీతములను వదలి, సిసీమాపాటలు ప )తివారును బాకు 
చుండుట “ఫావన్”” అయిన స్థితివచ్చినది. పురాతనకళలపై మనము చూపు నభివృద్ధి యిది ! 

కళలు వృద్దినొందుటకు రాజాదరణముు, ప్రభు త్యాదరణము నంత యావళ్యకము గాడనుమాట 

యీనాంటి సినీమాలు మొదలగు వానివలన వ్య _కృమగుచునే యున్నది. ప్రజాదరణ మున్నం గళ 

లభివృద్ది నందగలన్ర. కళలు వృద్ధినొందినం బ)జల సంస్కృతి విస్తరించును. 

కళలయెడలం బ)జాదరణము వృద్ధినొందుట కనేక ' మార్లములు కలను. పృతిపట్టణమునంద్యో, 

ప్రతిజిల్లా కొక్క-టిగనో, కథాశ్నేత్రములను, కళాసంఘములను స్టాపించి, లలితకళలను, గవిత్వమును 

సక్రమముగా నభ గ్రసింపం చెసి, తజచుగాం బదర్శనములు నేర్పాటుచేయించుచుం బ)జల కందు 

బాటులో నుండునట్లు చేయవచ్చును. మ్యూజియముల), లై బ్రరీలు స్థాపించి, కళలను గుజించిన 

గ)ంథములు, నందలి వొత్రము నభ్యసింపయోరు వారి కవి సులభ నాధ్యములు చేయవచ్చును. 

“అద్హగేలరోలు, “ఎస్టీ బవివను”లు ఏర్పాటుచేయించి, చిత/ములను బ/జలేదినమున నై నం జూచుటకు 

ఏలగునటు లేర్పాటుచేయవచ్చును. ఇట్టి వే యొకరిద్దరి వలననో జరుగునవికావు. ధనవంతులు, 

క భాభిజ్ఞులు, ప్రజలు, యువతీయువకులు, చాలవృద్దులు; ఎల్లరును బీయత్నించి సాధింపవలసిన 

కార్యము. కాని, కొలదిమంది పియాసలకోర్చి పా్రారంభమం దుచితమైన యొర్పాటులు గావించి, 

కొన్ని ప బేశములలోనై న' క్ర భాభివృద్ధి చేయవలసియున్నది. సకలకళల కొక నాయడు విద్యాగురువై 

యుండి, నాట్యము, సంగీతము, శీలము మొదలగువానిని జావా, బోర్ని యాలకును, తంజావూరు 

మధురలకును, వ్యావింపంజేసి యుండిన యాంధథ) దేశమున నీనాండు ప్యముఖ కశాగ్థానములు కొజువడీ 

యున్నవి. బందరు, రాజమహేంద)వరము, గుంటూరు మొదలగు ప్రదేశములలో నున్న సంస్థలు 

సైతము తగిన పోపణ లేక వృద్ధినందయజాల కున్నవి. ప్రముఖ నాట్య విశారదులు, చిత కారులు, 

గాయకులు, కవులు, శిల్పులును గలసి యారని జ్యోతులై యాంధిబెశ సౌధమును సర్వదా 

యలంకరించి శోఖాకరముగాం జేయవ లెనుగాని యచ్చటచ్చట మినుకు మినుకు మను నాముదపు 

పిమిదెలుగా మాత్రము నిలిచిపోరాదు. ఇటీవల “నాంధ్ర)జాతీయ వారములు) “వైజ్ఞునిక్ 
సొంస్కృతిక సభలు”ను జరుగుచుండినమాట వాస్తవమే కాని, యా సభలనలన స్థిరమగు నొ క 
సంస్త స్తావితమై, యా పిమ్మట విజ్లానవ్యాపక కార్యము జరుగు టుచితముగదా ! ఇస్టీ సంస్థలు 

ఖ్ | గా 2 విక 



శ్రీ అయ్యంకీ వేంకటరమణయ్యగారీ సన్మాన సంచీకో 

విరివిగా స్థావితమై, వానివలనం గళాభివృద్ధి, తద్ద్యారమున చేశాభివృద్ది సర్వతో ముఖముగ జరు 
గుచు మన యాంధ దేశమును, హీందూ దేశము నందలి చరిత్రలో మన యుగమునుగూడ గొప్ప 

స్థాన మాక మింపజేయవలయును, ఇది గుర్తించి చేశా భివృద్ధికి. దోడ్పడుదురుగాక యనుచు 

నొంధ)లోక మున కంజలి యొనర్చుచున్నాను, 

గీ 

గ్రంథభాండాగా రము 

శీం జంథ్యాల వెంకట శివకవులు 

నీ, తులలేని జ్డాన వస్తువును జూవపిం౦పంగం దేజరి'లెడు మహో దీపమెద్ది 

సకల శాష్ట్రిపు సమావారముల్ చెలియంగ నలరెడు కరతలామలకమెద్ది 

సర స బెళశముల పూజ్యతంాంచు భారతీ చేవికి రంగ ప్ర దేశ మెద్ది 

ఇ్రది మంచి దిద్ది చెడ్డదియంచు నాళి)త జనులకు. దెల్స్పు నాచార్యు. డెద్ది 

గ్, అట్టి పుస్తక భాండాలయమ్ము వలనం గలుగు లాభముల్ వచియిరపలాం దరంబె 

గాన 'చేళమువృద్ధికిం బూనవలయుడ దప్ప కెప్పుడు నాంథ్యసోదర్యులార. 

G, జ్ఞానముక న్న మేట్టనము గానగరాదు ధరాతలంబునకా 

దానికీ సాధనంబయి గనంబడు విద్దియ గ్రంథ మంది రా, 

ధీనముగాన నాంధులకు దీని యవళ్యత నచ్చండేసి వి 

జ్ఞానముం గూర్ప్పుమంబ! యనిశంబును దేశము వృద్ధిగాంచగ౯, 
or. 

తొ వ్య ము 

శ్రీ భట్టుమూర్తి 

శా, వేదంబుల్ నృపశాసనంబులు సువ్శాద్విజ్షాపనంబుల్ పురా 

ణాది గ్రంథము లంగనాజనవిలాసాలాప లలాసమ 

పాదుర్భావములార కావ్యములు క _రవ్యోప టెశక్రియా 

వాదప్రక్సియ లెన్నం గావ్యమహిమల్ వర్ణింపంగా శక్యమే 

మ. పరమజ్ఞాన లతాలవాలము, జగత్స )ఖా ఫ్రతవిఖ్యాతసా 

గర చం౦దో)దయ, మిష్టసంఘటన. కన్య ఛేనూ త్తమం 

బురుకారుణ్య దశానిశాదినముఖం, బుద్వేల నిర్వాణ భ్ 

వ్యరసాస్వాదరసాయనం, బనినం గావ్యం, బెన్న సామాన్యమే, _ 

3౮౦ 



సంతము 
శ్రి) "వేమూరి వెంకట రామనాధం, వి. కామ్, ఆనర్ఫు 

కోరస్ 
వసంతోత్సవము సల్చుదము, వసంతొరుణీను కాంచుదమా, 

శిశిర తుపార ప్రసార సంయుత నికీధిని గర్భికవకా 

అశాజ్యోరీ లాస్య విలాసోపస్సులు జెలువడె లేడా 

ఉషస్సులు వెలువడే లే; 

పపంచ శాంతికి విపంచి రవముల తపించు పేరేమిక్షలారా, 

ప9ీపం-చకశోభకు నాందీతుల్యము వసంతోత్సవము సల్బ్భ్పుద ము? 

వసంతోత్సవము సల్బుదము, వసంతారుణీమ -కా౦చుదము. 

కాళ మేఘ సం కాళిక శీతల విభివరీ దుఃఖకవకొ 

నభోమండలిని పుభాత శోభా శేఖలు మెజసెను లేడా 

శేఖలు “మెజసెను లే; 

తెలిని తెలుగులో జిలుగులు చిలుకగ కులుకు యువకులారా, 

(పశాంత వేళల నపూర్వ నూతన వసంతోత్సవము సల్బుదము, 

వసంతోత్సవము సల్పుదము; వసంతారుణిను కాంచుదము, 

[మామిడితోట పరిసరంలో పౌంథులు కొందరు సంచ 
రిన్తూ ఉంటారు, కోయిల కూతలరా, పత్వుల కిలకిలలూ విన 

పాం 1: అమ్మయ్య; చలి కాస్త ఆగింది. యీ 

ముసలి శరీరాల ముడుతలలో జిల్లుమంటూ, 

ముప్పతిప్పలు పెటింది. 

పాం 2: అబ్బ కాలు "తీసి కాలుపెట్ట "లేని యీ 

మంచునేల లన్నీ కొత్త వెలుగుతో నిగ 

నిగ లాడు తున్నాయి 

పాం 8; బిగుసుకుపోయిన నావీణా తంతు)లలో 

అపూరం మధుర సంచలనం కల్లీంది నేడు. 
అప)యత్నంగానే కోకిలకు పాఠం నేర్పు 

తున్నాయి. 

[వీణా స్వనం | ఒక ఆర నిముసం విన బడి క౦ిమం గా తగ్గుతూ 

ఉండగా "జక పద్యం వినబడుతుంది ] 

కవి: పూతమ్నులెన లెనగను పూవుల 

దోసిట బట్టి యెకె పా) 

భాతకుమారి; చే/మమయ బంధ ముల౯ా 

ముడివడ్డ భృంగముల్ 

గీతుల పాడుచున్నవి సుడీ; 
తమ నూతన జీవితంపు నాం 

దీ తరుణ ప్రసూ క్రి కి నినదింప 

వనంబులు మారుమోయగన్ . 

పాం శీ: (వీణె అపుతూ) ఎవరో కవి లా ఉన్నాడు, 

ఆశాసూచకంగా ఆలవిస్తున్నాడు. (దరిజేర్సి 

అయ్యా ప్రకృతి డోలికలలో ఆశాగీతి నాల 

వించే సే స్వన్భా జీవిలా ఉన్నారు. 

కవి; అవును ; స్వేచ్చా సూచకమయిన (పళాంత 

వసంతం అరుబెంచింది. అనంతదూరంలో 

ఉన్న సంతతానంద స్థలాలనుంచి మత్తెక్కిన 

గండు గీతాలతో మన ప్రాంతాలకు వచ్చిన 
వసంత శకుంత సంతానం మూశారా? నిరం 

తర స్వెచ్భాజీవులూ, స్వేచ్భాగాములూ, 

పాం ఏ రాతి) విసునె_ల్ల తి నావీణను కింద పార 

చేసి చలి తుపానులలో నిద పోయాను. 

ఉదయర _క్తిమ పొడగట్టగానే నా వీణా 

తంతులు తమంతట తామే మోగటం 

సాగంచాయి, 

కవి: బహుశా రాతి వచిలిపి కోయిలో తన 
ముకు పుటంతో తీగలను తాకి ఉంటుంది. ఆ 
వంకర ముక్కులోని సంగీతపు వంపులన్నీ 

మో వీణలో మిళిత మయినాయి. 

విరాగి 
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[ పాంథుడూ వీణ మిటుతాడు, కవి పాట చాఠఅపిస్తాడు, 

కోయిలలు నెనుక పాడుతూ ఉంటాయి | 

వసంతాగ మన పృశాంత వేళల 

దికాంఠేనముల జీవ. సంయుత ధ్యని; 

వికల నుప్త వ్ఫాడ్ వీశాతం౦తు9ల 

విమల గాన న వృష్టీ మధు ధారలు, 

పాంధథుడు: 4 (మెటట నమ్మడిగా, తర్వాత కమంగా 

విగరగా) అబ్బ, ఆకలి బాధ... అకలి బాధ, 

బోరున వీచిన చలిగాలితో కడుపులోని 
వ్రేగులన్నీ గలగలలాడి పోయినాయి. తిందా 

మంకు ఒక్క. కాయెనా లేదు వ్ చెట్టునా; 

నాలుగు రోజులుగా వెదుకుతున్నాను. 

కవి; వయ్ అలా విచారంచకు. నీవు సరిగా 

వెదుక లేదు, అంతే చూడు, ఆ కనిపించే 

మామిడి చెట్టుమోద పూతా, చిన్న చిన్న 

కాయలూ---- - 

పాం: 4 (కొంచెం ఉపశమించి) ఆ 

(చూనీ) ఆం,.. 
కనబడనే లేదే. 

కవి; నిజమే. ఇన్నాళ్ళూ మావి పూత అంతా 

మబ్బులలో మాయమయి పోయింది. నేటికి 

వసంత సువర్ణ పృసరణం కాగానే నిగ నిగ 

లాడే వృక్షసాభాగ్యం సీ కళ్ళకు కడుతోంది. 

పాం శ; చూశావా! ఆ ఫలాలు ...పోలితిను 

ఇంకా అకలి అంటూ భయపడకు. పో- 

పాం 4&3 (సందేవామాతో) కాని -కానీ- 

కవి; వీమిటి నీ సందేహం? 

పాం క; అతోటలోనికి మనవెవ్యరమూ పో 
రాదు గడా 1 అక్కడ యమభటుడిలాగా 

ఒకముసలి మనివి. కజ్జవేతిలో పెట్టుకు కాపలా 
ఉంటాడు బాబూ! వనంలో కాయలూ, 

,.. ఏవీ వీవీ... 

అవును ఇదివర శన్నడూ 

కరా 

పండూ అన్నీ ఉన్నాయన్న వమూపేకాని 

అవన్నీ ఆకాశ పుష్పసాదృశ మే. 

పాం లి: (సంకేవాంతో) నిజంలాగా తోసోంది 

కవి: (నవ్వతూూ) బ్రప్పుడు పోయి చూడండి, ఆ 
తోటకాపు కనపడడు. మోరు పోయి యిచ్చ 
వచ్చినన్ని కాయలు కోసుకుతినండి, ఎవ్వరూ 

ఏమో అనరు, 

పాం 4; అంత బలిమ్షడైన తోటకాపు నమయి 

నాడు! 

కవి; నూతన ప్రకాశానికి తాళుకో లేక పోయి 

నాడు. ఈ వసంత కాలములో | పకృతి సౌథా 
గ్యాన్ని అనుభవించే హాక్కు_ అందరిడీని, 

ఇవన్నీ ఆకాశపుప్పాలుకాను. అరచేతికంబే 

విరులు, 

పాం శీ! సే, పోదాం రండి, 

(కవి - సాం 8 _ పాట) 

వసంతాగమన ప్రశాంత వేళల 
వనాంతరమున అనంత ఫఅతత్రి; 

శిశిరహిమాచ్చాదిక సౌభాగ్యపు 

మస్ఫణముగ్గ్న వకా పసిడి జెలుంగులు, 
ఢి 

వాం 4; కాని అదిగో ఆముసలి కాపు బదులు, 

వాడండి, అక్కడ నిల్చుని ఉంది... 

పాం వీ; అవునవును, అతని కూతురులా ఉంది. 

పాం శ: చేతిలో వడిసెలలా ఉంది చూడండి, 

కవి: (నవ్వుతూ) వడిసెల కాదు; పూలదండ, 

పాం 4: మరి అమె మనలను అడ్ల్డగించదూ? 

తోటమాలి అదృళ్యు డయినా" డన్నా శే, 

అతని స్థానే తన పడుచు కూతురును పెట్ట 

వెళ్ళాడు, 

కవి; కాని యీమె చేసేది కాపు పని కాదు. 



వసంతము 

పాం 4 ఆ చేతులు చూడండి ఎలా తిప్పు పాం 4: ఇంతకీ యీమె తండి యేమయినాడ్తో 
తోందో-__ 

కవి; పిచ్చి వాడావృ ధాభయస్థుడిలాఉన్నా వే, ,, 

ఆవేడనా మధ్యంలో అణీగిపోయి సూత్ష్యు 
పరిశీలన చేయటం మానివేశావు, చూడు, 
ఆకలి వాతబడ్డ అనాధలనూ, ఆశలడుగంటిన 

ఆవేశవంతులనూ, నిరాశా నిది)తులయిన 
శతేజోనిధులనూ, అహ్యోనిస్తూ న. 

వనలవ్నీలా. విను, పాటకూడ పాడుతోంది .. 

(వెనుకనుండి పాట ఫణోత్రి విన బడుతుంది) 

వాం ఏ; అవును, అదిగో... ఎడారి హృదయా ' 
లలో అశా జీవనం పోసే స దివ్య జ్యూతిలా ధగధగ 

లాడుతోంది. ఎన్నడైనా చూశామా యీ 
తోటలో, ముళ్ళు లేని ప్రవేశ డ్యారాలూ, 
ముగ్ధ 'మవూహన మంజుల స్యనాలూ.., 

(పాట వనుక నుంచి మెల్లగా, క్ళమంశా బిగ్గరగా నిన 
క? 

లవ తోవ యిదే ననికీ 

"అని బుంతూదయ నముయ పాతరరుణ ర కులలో 

తోరీవ యిణే వనికీ 

ముదిత ముగ్గాళయ స్రమోదిత నాద్ జేతుములో 
అక్ర మధు స్పందనంళ్రు టమర ని మేషమ్ములలో 

తోంచయిటే వనికీ 

ఉద్వేగ పోత్సాహిత హృృద్వీణా తంతు9అల లో 

నవజీవన విన్యాసానందమయ తృణములలో. 
తోంచయిణే వనికీ 
శృంఖల నిరు క కహమూా 

మధుర సుధానసీ కృమూ 

తోవయిడే వనికీ 

కవిః (మెల్లగా) ఇప్పటికైనా నీ అనుమానం 
తీరిందా పిచ్చివాడా? ఆ అవర గానంలో 

స్నానమాడి ఆ చూతఫలం ఆస్వాదించు, 

ఉదయం మొదలు సాయంత0 చీకటి పదే 
వరకూ ఇదంతా తన సామ్ములా కాస్తూ 
ఉండేవాడు, 

పల్లు మా నాన్న ఉండి ఉండి నిన్నటి అమా్సి 
చీకట్లో అదృభ్యుడయినాడు. ప్రక్కనే పడు 
కున్న నా కేదో మధుర స స్వప్న మొకటి కలి 
గింది అర్ధరాతి) వేళ. ఆ అపా) ప్తస ప్న 
సౌందర్యం కళ్ళకు కట్ట క్షటుకుంటూ కలత స్త 
రలో దొర్లుతూ ఉండగా ఒక విచితీం 
తోచింది. ద ఓం7గా అల్లుకుపోయిన కారు 
చీకటి గుబురులన్నీ పరుగు పరుగున పక్షిమ 
దిశా రంలోకి జారిపోవటం, ఆ గాఢ తమో 
డోలికలలో న్నిదిస్తూన్న నాముదుసలి తండి 
కూడా అదృశ్యుడు కావటం, పా/చ్యజల 

గర్భంనుంచి ఎప్పుడూ చూడని అరుణలేఖలు 
పీసరించటం, ఈ తోటజె టి బాటలలో 
రక్కీస పొదలు కూలి పోవటం.. అబ్బ... 

కవి; ఒక్కసారిగా గవీన యో నూను 
లొ 

భవం నిన్ను తలక్రిందు చేయ లేదూ! 

వీల, లేదు. అగాధ తన్మయత్వంలో ముంచి 

వేసింది. నాయీ చిన్ని హృదయంలో 
ఎందరిమూర్వులో కనబడుతున్నాయి; ఎన్ని 

పూలూ ఫలాలో మొలకలె త్తినట్లున్నాయి, 

అపూర్వ భావాలన్నో ేకెత్తుతున్నాయి. 

కవి; ఈ వనలవ్మీ లాగానే నీవ్యాదయ లవమ్మీ 

కూడా చిగిర్చిందన్నమాట, 

పాం శ: (ముస సలికంథతో మెచ్చుకుంటూ అబ్బ్బ ఈ 

విలనుచూ స్తే ముద్దు వస్తోంది. ఈమె పలు 

కలే తీవ్ సరుకులు నామాడి పోయిన విశిర 

హృదయము కూడా చిగురుసోంది. 
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వీల: (ఉత్సాహముతో పాడుతుంది) 

" నముధురతమ స్వప్నమూ 

శిధిల వద్ వసంతమూ 

పిధమ నుధా స్నాన చలిత దివ్యూధర గానమా 

శిశిర శూన్య మధ్యములో పుసవితీ విన్యాసమూ 

వ్యర్ణనైకర స్థ సలిలో భాగ్యలతా వహోసమూ 

మధురతమ స్వపష్నమూ 

త్య క్రశిశిర నిషులతొ త్వరిత తవా దృశళ్యమూ 

ప్రా _క్షనభోవిరచిక ప్రభా శేఖా లా స్యమా 

మధురతమ స్వష్నమూ 

సుప్త భూరువాచ్భాయఆ సాపినవ్య జీవనమూ 

దీప్తీ పరివృతే దివ్య మాధవ సందర్శన మూ 

మథుర తమ స్వప్నమా 

శిధిలహ్బద్ వసంఠమూ 

ప్రథమ నుధాస్నాన చలిత దివ్యాధర-గానము, 

పాం శిః ఆహా... మధురస్యష్నము. 

పాం 4 నీవే ఒక వనలమ్మీలా ఉన్నావు, 

పాం 8: ఇన్నాళ్ళూ ఈ చెట్లకింద ఎండిపోయిన 

ఆకు లెన్నో తండోపతండాలుగా ఉండేవి. 

నే డొక్క_టీ కనబడ చే. 

కవి; అవును ఆ ఎండిపోయిన ఆకు లన్ని టిలోనూ 

పాత రరుణ శేఖా పంక్తులలో మిళితంచేసి 

నూత్న జీవనమధువును చిల్కినాయి పైని 
శెమ్మలలోని కొ)న్నన లన్నీ. 

పాం 8; అందుకే సజీవమైన ఆకుపచ్చని మృదు 

. శయ్యలలా ఉన్నాయి ఈ చెట్ల కుదుళ్ళన్ని. 

కవి; అంతే కాదు. 

పిల్లా (ఈత్సావాముతో) 
స్వ ఒక్కొక్క_- పుష్పలత ఆద్భవిస్తున్నట్లు నాకు 

కనిపిసోంది. 

కిరారో 

పృతిపత)ం లోంచీ. 

కవి? నిజమే హేమంత శినిరాలలో రాలిపోయిన 

పితిఅణువూ వసంతాగమనంతో పునర్జీవిత 
మయింది, . 

పాం 4: రాలిపోతున్న నాహృదయకుసుమంలో 

కూడా పసిడి కలుములు మిలమిలలాడుతాయి 

"కాబోలు. 

వీల్లః ప కృతి బేవి యావనంలో నిశ)మించింది. 

కవి; ఆమె లావారుణ౭ేఖా స్పర్శ లే ఈయెండు 

టాకుల రొదలను అణచి వేసినాయి.భోరుమని 

పీచే శిశిర వాయువులలోనూ, గగేలు ధ్వని 

చేసే యీ మోడు కొమ్మలలోనూ, నిబిడ 

-వేణువులలోనూ, మెండుటాకులలోనూా నేటికి 

ప్రశాంతి యేర్చడ్డ్లది. 

పాం 4: అమ్మయ్య... ఇప్పటికి గదా మెండి 

పోయిన నా ఆకటికడుపు నిండి నట్లయింది. 

- ఎటుచూసినా ఏదో [కొత్తగా కనబడుతోంది. 

వీల: ఈ కొలనులో చూడండి, చిర కాలాజ్ఞాత 

వాసం జరివీన లేనె ట్గలన్నీ రుం మంటూ 

పద్మగ ర్భాలలో వాలుతున్నాయి ఉదయం 

నుంచీ, 

కవిః విశ్వగానం సలివే యీ భృంగ కుమారులు 

కూడా వసంత శకుంతాలతోపాటు వచ్చి 
ఉంటాయి, " 

వీల్ల ఉదయం నుంచీ నేనూ అవీ కలిసి కాలం 

గడుపుతున్నాం. నను రాగం ఆలపిస్తూ “రూ” 

అని దీర్భం తీసేసరికి న న్ననుసరిస్తూ ఇ కోయిల 

కూడా కూ అన్నది. నేను మళ్ళీ అన్నాను. 

అది మళ్ళీ నన్ను 'వెక్కి-రించినట్లుగా అన్నది. 

అలా నేను వాలా సార్లు అన్నాను కాస్సి 

నాకు సిగ్గు వచ్చేట్టు అది యింకా చాలా 



సార్లు కూసింది. అని అని విను? త్తి డారు 

కున్నాను. ఇప్పటికీ మధ్యమధ్య నాదగ్గరకు 
వచ్చి - అదిగో ఆ గండు కోయిలే.... 

“కూ”అని కవ్వించి పోతుంది. ఆ చూత 

ఫలం సుక్క టం నన్ను “*కూోఅని కోవింం 

చటం, ఇచే దాని పని. ఎందుకు నేర్చానా 
యిీిోకూ”అని యిప్పుడు చిన్నపోతున్నాను, 

కవి; (బిగ్గరగా నవ్వుతాడు అమె ఆమాయ కత్వాని$) 

సిలః ఎందుకు నవ్వుతారు! ... ఇంక ఆ చిలికి 

చిలుక సంగతి చెప్పనే అక్కరలేదు. సగం 

కొరికిన మామిడి పండు నొ మోదకు విసరు 

తుంది. దాని పళ్ళ ఎంత తీపి తేనె 
లున్నాయోా'కాని, నేను కోసుకుని తిన్న పళ్ళ 
కంట ఎన్నో"రెట్లు మధురంగా ఉంటుంది, 

ఆ కాయ. ఇదిగో తిని చూడండి, ఎంత 
బాగా ఉందో - (రొట్ట జేస్తూ తింటుంది) 

పాం 4: (తింటూ, ఉబ్బిఫోకూ) అబ్బ, ఎంత 

తియ్యగా ఉందమ్మా, సీ చేతి చలువని 

యింకా బాగుంది సుమా. 

కవి; (పొగడుతూ) అవును, ప్రకృతిలో పెరిగిన 

వనకన్న లతాహాసాల నుంచి జారి పడిన 

వేమ ఫలం ఎలా ఉంటుంది? 

పాం 4; అమ్మయ్య ... నాక డుపు నిండినటయింది. 

ఇంతటి అవ్యాజానందం నేను పుట్టిన తర్యాత 

ఎన్నడూ ఎరగను. 

కవి: నేటికెనా గహించుకుని అనుభవించ 

గలిగావు, 

పాం శి. ఉదయమేబేచి ఎవరిముఖం చూశానో 

"కాసి... 

పాం 4: లేస్తూనే యీ కొలను పడమటి ఒడ్డు 

దగ్గరకు వచ్చాను, 
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వసంతము 

వీల్లు(అంకుకొని) నేను లేస్తూనే తన్మయత్వంలో 
గుంపులు వేస్తూ అకు వచ్చాను. నీ కం 
ముందు, వ మానవమూ రీ నాకు కనివించ 
లేదు. తెల్లగా నీలంగా అల్లలాడుతూన్న 
నీటి ప ళ్ళరంలో సువర్ణ శేఖలు వెలుగొంది 
నట్లు క నబడ్తాయి. నా స్వప్నానిక్తీ యో 
దృశ్యానికీ, యేదో సంబంధం ఉందనుకు 
న్నాను. అలాగ చూస్తూ నిలబడిపోయాను, 
క్ర ళ్ళు తెరుచుకు (గడ్డినిశ్చలత్యంతో చాస్తూ 

ఉండగా నాకళ్ళముందు ఒక పెద్ద గుండెని 

బంగారాన్ని మించి మరసే ముద్దువచ్చే 
కేజన్సు కనిపించింది. శకేందీ 9కరించిన నా 
దృష్టీ రేఖలను పొడిగించి చూసేసకికి సరో 

వర గ ర్భంలోకూడా అలాగే తో చింది, 

అర్ధంకాని ఉత్సాహంతో, ఏదో గ)హిం 

చిన గంభీర గర్భంతో శల సెకెత్తేసరికి 
అలాంటి బింబవే తూర్పు ఆకాశంలో 

అందాలు విరజిమ్లుతో ౦ది. రెంకనిమిపూలలో 

నాక్ ళ్ళ వెంట ఆనందబాప్పాలు  రాలాయ్యి 

ఆబాప్పాలు అపూర | నూత నంగాడన్నా యి. 

అవికూడా నా దృక్కులలాగానే ఆ విశాలా 

రుణ బింబాన్ని చేరబోయా యనుకుంటాను. 
నిండు హృదయంతో పాడుకొంటూ నావనికి 
"నేను వచ్చేశాను. 

కొ౦చితి 

పా)చ్యనభన్సున పసిమల బింబము 

బ్రతుకు తో9వలో సౌక్ళత దీపిక; 
అలించీరి 

దిశల క్రొసలలో కో9త్త గుసగుసలు 

శాంతి ప్రణయానంక ప్రసరణ; 

పొందిత్రి 

మాతృ చేని ఫౌందర్య విస్మయతీ 

విళ్య పేంమళ వివళ తన్మయతే 

3౮౫ 



శ్రీ అయ్యంకి వేంకటరమణయ్యగారి సన్మాన సంచిక 

పాం శి: (అహ్మయక్నం౦గా వాయిస్తున్న వీణ నావ్రుతూ) 
ఆహ్ నా వీణకూడొ అపయత్నంగా 

ఆలవీసోంది. 
నం 

కవి; అన్రన్కు వసంత  శకుంతాల అనంత 

మాధుర్యంలోనూూ, "తేనెటీగల శేనెజాలుల 
లోనూ, వసంత వంశా విమల సంచలనం 

లోనూ, ప్రవహించే విశ్వగానం నీ సన్నని 

ఏణలోనూయీమె కోమల గాతంలోనూ, 

సెలయళ్ళుగా సరువు లక్తుతో ౦ది. 

పాం 4: విశాల సరోవరంలో ఉదయం విశ్వ 

సందర్శన మయిన తర్వాత నొ కళ్ళ పడ్తది. 

యీ బంగారు తలే అనుకుంటాను; లచే 

పనిగా ఎగురుకుంటూ ఈ ననంలోకి పరువు 

'అత్తుతోంది. 

పిల్ల: ఈ అకులలోనూ, రెమ్మలళోనూ, పూవుల 

లోనూ, ఎగురుకుంటూ పరువులెత్తుతూ, 

గంతులు వేస్తూ, కాలం గడుపుతాను. పళ్ళను 
కొరికి నాకు విసీశే రామచిలుకలతో కూకూ 

ఆటలు ఆడుకుంటాను. పాడి పాడి యూ 

గండము కోయిలను ఏడిపిసాను. పళ్ళుతింటూ, 

పళ్ళువిసరుత్యూూ పూలుకోస్తూ పూలు 
చల్లుతూ ప్రాణం విడుస్తాను. ఇలాంటి 
వసంత శుభోదయం నే నెన్నడూ దర్శించ 

చేదు. 

కవి; కాలపరివేవంలో వసంతం వసూ బోతూ 

వరా 

ఉన్నా, మానవజీవితంలో వసంతం ఒకేసారి 
మోసు తెక్తుతుంది. 

అది నేడు విరియించింది. 

కవి; అది (గీప్కాగ్నిలో ఎండి, శిశిర హీమంలో 
కృశతిం చకుండా చేసికొనేమార్ల -మొకటుంది 

వనక న్యా, 

ఆప విలు సాల 
య? 

విల్లు నా మనోలత _ తెప్పుడూ _ చిగుర్చుకునే 
ఉంటాయి. నా హృదయ సుమం ఎన్నడూ 
వాడదు. సంతృ కీ పరిమళాన్ని చిప్పీలీసూనే 

వావి న 

ఉంటుంది. ఈర్ష్యా గ్నీవ శ్రంలో ఎండదు, 
బు 

ఆశా శిలిరంలో కృన్గించదు, 

కోరస్ 

అరుచెంచెను వనంకము 

వికలలో ననల సరలలో చిభ్రరు "టేరుప్రులో ప్రకృతి 
మురుష్రులోన 

విరియిం౦చెను వసంతము 

తీశా శే నులప్ప్ర మావి కొంజిగురు తావులీను లేబూవుపసీడి 
నలరించేప వసంతము 

శిశిరయు చలిలో కసరు గాడ్చులలోే కృశించినట్లి వన 
నీముఅను © 

చివురించెను వసంతము 

వన్ని విసని చిజబుకన్నె లే వఅఫ్రు ఇెన్నె లొాలఅయువ్యదుల 
న్న టింప 

నరుచాంచెఈ వసంతము 

మోధ9ిడైపోయిన చీకు కెడదలాో - వాడిపోని లే బోడీమి 
కోర్కుుల 

నింప్రును వసంతము 

అరుదెంచెను వసంతము 



పోతన - (శ్రీ నాథులు బావమ జఅందులా? 
భాగవతము భూమిలో, బాతి పట్ల(బడియెనా ? 

లు 

చాగంటి 

నె నైవధాద్యాంధ) ప్రబంధక ర్ల రయగు శీనాథుః 

డున్కుఆం్మధ మహాభాగవత నిర్మాతయగు బమైర 

వోతనామాత్యుండును "చావమటజుందులని యాంధ్ర 

లోకమున జిరకాలానుగత మగు (పవాద మొకటి 

కలదు. భాగనత పీఠికాకారులును, ఇటీవలి చరిత్ర 

కారులు హొందలజు నీ బాంధవమును గృంథస్థ 

మునర్సియున్నారు. నూతనముగ నాంధి దేశ 

మందలి చలనచిత) రంగమున బ్రదర్శింపండు 

చున్న నాటక కథనముచే సీ బాంధన్యము ప్రజా 

సామాన్యములో దృఢముగ నాటుకొనుచున్నది. 
అయినను పండితు లీవిషయమున సంశయచిత్తులు 

గనే యున్నారు. ఏ నేశలింగము పంతులుగారు 

(శీనాథుం డీ కవికి బావమజందియెనను, గాక 
పోయినను, అని వాసి తమ సంశయమును వెలి 

బుచ్చియున్నారు. గురజాడ (శ్లీరానమమూ ర్తి 
పంతులుగారు తవు కవిజీవితములలో; పోతనకు 

శ్రీనాథుడు బంధువుండనిమాతి మే” వాసియు 
న్నారు. కాని చావమజుందియని స్పష్టపరుప లేదు, 

భాగవత పీఠికాకారులగు నాగపూడి కుప్పుసా 

మయ్యగారు ఏ ఈ కపీశ్యరునకు సకలవిద్యాస 

నాథుండగు (శ్రీనాథుడు. బావమజంది యని 
యందురు®ి అని నంశయమును సూచించిశేగాని 

నిర్జిష్టముగా చెప్పియుండ లేదు, 

పోతన కవికి ఢ్రీనాధు (జెట్టి 'చావమజంది? భార్య 

సోదరుండా? సోదరీ భ్రర్తయా? లేక వీరిరువురును 

మేన త్స మేనమామ బిడ్డ లగుదురా? ఈ|పశ్నల 

క్ట త్త ముసంగు గృంథస నిదర్శనము "లేమియు. 

గానరావు. దగ్గుబల్లి దుగ్గన రచించిన “నాన్సీ శే 

శేషయ్య 

తో వాఖ్యా నములో”” తాను | శ్లీనాథునకు కు-రిమి 
సేయు మజుందినని వాసికొనియున్నా (డు, 
శ్రీనాథుని భార్య దుగ్గన కవికి సోదరియని 
యనుచున్నారు. భాగవత పీఠికాకారులు పోతన 
కవి భార్య శ్రీనాథుని భగిని యని ఇప్పి 
యున్నారు. అట్లు వ్రాయుటకు పీరికెట్టి యాధా 
రములు దొరకేకో పీథికలో, తెలిపియుండ లేదు. 
వారికిని బనళ్ళుతియ యాథారమె యుంకును. 
పోతన (శ్రీనాథు లికువ్రురును నియోగులును 
సమకాలీకులునే కాని చావవుజుంచయులు కారని 
నా యభిపా/యము, 

(శ్రీనాభుండును. వారి తండి, తాతలును పాక 
నాటి వా _స్తవ్యులు. పోతనార్యుని జన్మ స్థానము 

నె నైజామురాష్ట్రములోని వరంగల్లు, పాంతమందలి 

బమ్మెైరయను [(గాముము, ఏకి పాకనాయు! 

ఎక్కడి యోరుగ ల్లు! దీనికిని దానికిని వందలళొలంది 

మైళదూరమున్నది. అయోమయ మారాతి 

సౌక ర్యమలు లేని యాకాలమున నాడకిగ్ల్ల 

నంతదూర ప చేళమం దిచ్చి 'చాంధవ్యమును 

జరివినారని తలంచుట కవకాశము లేదు, పోతన 

క్వీకి (శ్రీనాథుండు భార్యా సహోదరుయగాక్య 

మేనమామ కుమారుడని తలంచినను, అహౌంధ 

వ్యమునకుణనూడ దూరమంతయే. పోతన (శ్ర్రీనా 
థులు బావవుజణందులు కారని స్థిరపరచుటకీది 

యొక పీబలకారణము కాదని యిప్పటివారు 

తలంచినను, ఆకాలమునాటి యాన సౌక్ ర్యము 

లను, ఆకాలమువారి పికృత్తులను, ఆలోచిం 

at 



డీ) అయ్యంకీ చేంకటరమణయ్యగ
ారి సన్మాన సంచిక 

చినచో, నదికూడ నొకకారణమేయని తోచక 

వఫోదు. అది యట్లుండని౦కు. 

శ్రీనాధుడు బహుగ)౦థ నిర్మాత, ఆకనిగ)౦థ 

ములయందెచ్చటను; పోతనను స్పరించియుండ 

శేదు. అశేపోతనయు, (శ్రీనాథునిగాని, యాతని 

పితృ వితొమహులనుగా స్మరించి యుండ లేదు, 

బ్రరువురును సమకాలికులగుటచే.  కవిస్తుతిలో 

ఒకరి నొకరు చెప్పుకొని యుండక పోవచ్చును, 

కాని వారిరువురును నిజముగా 'బావవముజందు లే 

యగుదు చేని వారిరువురలో నొక్క-_రెన తన 

గింథమునం దా సంగతి నుదహరింపకయుం౦ 

దురా? దుగ్గనకవి తన గ)ంథములో 

ల్రీీనాథుని "చాంధవమును గూర్చి వాసి 

యుంజెనుకచా ! పోతన కినాథులు తమ 

చాంధవ్యమును గూర్చి తెలుపు కొనకపోవుట 

“శేచేని కారణముండి యుండునని యూహించి 

నను, పోతన తరువాత నున్న వారి వంశపు 

కవులెవ్వరును గూడ శ్రీనాథుని బంధువ్రనుగాం 

'జెప్పిళొని యుండలేదు. పోతన కుమారుని 

రమొక్కయు. మనుమనియొక్కయు (గ్రంథ ములు 

మనకు. లభింపలేదు. పోతన మునిమనువులైన 

శీసకవి మల్లకవి యను వారలు రచియించిన 
దాశైూయణీ పరిణయములో నీ కింది పద్యమున 

ఫ్రీ నాథుని కవిసార్యభౌమునిగా మాత్రమే 

సుతిచేసి యుండిరి. కాని బాంధవముమాట 

తల పెట్టియుండ లేదు. | 
లో 

చ, నెరిగుతిగల్లు నన్నయ మ 

సీపినిం దిక్కన శంభుదాసునిన్ 
బరువడి మళ్సితామహాుని 

బమ్మెర పోతన ఛాస్క-రావ్వాయున్ 

శేరారో 

వరకి సార్వభౌముని న 

వారితభ క్కి నుతింతు మెప్పుడున్ 

గురుకరుణాథ్యు లంధథ )క వి 

కుంజరులం దగ భూతిశోభిలన్. 

ఇంతయీల ! మన మెజిగియున్నంతవజుకు పోతన 
శింనాథుల చాంధవ్యమును నూచించు రచన 

యెద్దియు లేదు. నిరాధారమైన జనథుతి నాధార 

ముగాలా కొని ఈ కవులను వావమణందులను 

జేయుట సత్యమునకు దూరమగునని నా మనవి. 

పోతన శీనాథులు బావమజందులని లోక మను 
కొనుటకు పోతన రచించిన *కాటుక కంటి 

పీరు...”  “జాలరసాలసాల...” పద్యము 

లాధారములని కొందబినవచ్చును. కాని యా 

పద్యములయం దిచాంధవ్యమును నూచించు 

నత్షర మొక్క_టియును లేదు. అందుచే నాపద్య 

ములు నిందు కాధారముగాం దలుచుట భఖ /మయ 

గును, ఈ పద్యములుపోతన రచితములని వెవ్వుట 

"కాధారములు లేవు, (శ్రీనాథుడు పోతన మొద్దకు 

స్వయముగా నేగి భాగవతమును నరాంకితము 

సేయువముని పోఛత్సహించె ననుట కాధారములు 

లేవు. శ్రీనాథుండు. సర్వజ్ఞసింగయ భూపాలునిం 
జూడంబోయినది డీ. వ్ర, 1425 సంవత్సర పాంతమై 

యుండుననియు, _ పోతనామాత్యు(డు భోగిని 

దండకమును రచించినది ఇంచుమించు నాకా 

లమే యగుననియు కీ. శే. పీశేశలింగముపంతులు 
గారు ఆంధకవుల చరిత్రములో[వాసియున్నారు. 

భోగినీదండకము రచించిన కొంతకాలమునకు 

గాని పోతన ఫాగవతరచన కారంభింప లేదు. 

అందుచే శ్రీనాథుడు పోతనను బోత్పహించి 

నది భాగవత రచనమును ప్రారంభించిన కొంత 

కాలమున యుండవలయును, అప్పటికి లి 



నాధుడు రెడ్డ యాస్థానముననుండటచే సాతేనికి 

కర్చాటక' నృపునితోం గాని, సర్వజ్ఞనింగయభూపా 

లునితోం గాని సంబంధ మున్నట్లు కన్పట్రదు. 

అయినను (శ్రీనాథుడు. పోశనార్యుని దార్మిడ్య 

మును జూచి భాగవతమును, కర్ణాట రాజునకు 

గృతి యిమ్మని పో)త్సహించినాండనియే యంగీక 

రింతము. అంతమాతమున వారికి చాంధన్య 

నున్నదని నిశ్చయించు కెట్లుః బంధువులై ననే 

తప్ప యట్టి సలహానీయలసహాడ దా! అన్యవిధమున 

చాంధవము స్థిరపడియెనేని 'బానమజందిని తన 

గ్రంథమును గృతి యిమ్మని (పోత్పహించెననిన 

నమ్మవచ్చును. కాని యీ పో? త్సాహమును 

బట్టి, వారి బొంధవ్యమును నిర్ణయిం: జూచుట 

నాషయము కాయజాందు. లోకములోనున్న 

పివాదము తప్ప ప్రిరువును 'బావమజిందులని 

చెప్పుట కాధార మిసుమంతయును లేదు. 

అయిన నీజనళు)తి యూరక వచ్చినదా? దాని 

నూరక తోసిపుచ్చం దగునా? యని పృశ్నింతు 

"శవా! కవుల వీషయమునను, రాజుల విషయ 

మునను నిట్టి పివాదము లనేకము లుండుటయు 

విమర్శపై నట్టివి భమ ప్రమాద జనితములని 

స్పష్ట పడుచుండుటయు విజ్ఞ లెజుంగనిది కాదు, 

కాళిదాస, రామకృష్ణాది కవుల్నపై నారోవీంపం 

బడిన కథ లిందుకుం దార్మా-ణములు. పోతన 

శ్రీనాథులతో సంబంధించి పీచారములో 

నున్న కథలలో నాచిత్యముగూడం గాన్సింపదు, 

శ్రీనాథునకుం బోతనయను నొకబావమజంది 
యాండినమాట నిజము. ఆతండు దగ్గుబల్లి దుగ్గన 

కగ )జుడు. ఈకింది పద్యమును జూడుండు. 

సీ, కవీసార్వభములై కర్తాటవిభుచేతం 

గనక రత్నా ఖిషేకనులు గనిన 

పోతన శ్రీనాథులు బావమట(దులా? 

(శ్రీనాథసుకవి కూరిమిచేయు మజుందివి 
దుగ్గయకవిరాజ దగ్గుపల్లి 

తిప్పనార్యునకు సతీమణి యెజ్జమ 
కును దనూజుడవు పోతనకునెజ్ఞ 

_ నామాత్యవరునకు ననుంగు దమ్ముండవు 

ఇాండిల్యగోతుుడా సరసమతివి 

గీ. చెప్పనేర్తువు కృతులు సుస్థిరముగాంగః 
గానసీవు రచింప గడంగియున్న 

నాసికేతు చరిత )ంబుు నాదు జేర 

నంకితము సేయు కవిరాజు లాదరింప. 

ఈపోతనను, బమ్మెర పోతనామాత్యునిగ లోగ 

ము| భమించి యుండవచ్చును. హాస్య మాన్నక్ 

శ్రీనాథుడీ పోతనన్ము మహాకవియగు పోతనా 
మాత్యునితో బోల్చీ యపహసించుచుండ 

వచ్చును. అందుపై భాగవతముతో సంబంధిం 
చినకథలు కల్పింపంబడి లోకములో గతాను 

గతికముగా వచ్చియుండవచ్చును. అంతియేగాని 
బమ్మెరపోతనయు (శ్రీనాథుయను చావమజుః 

దులు కారు. 

ఇంక్ ననిందు( జర్షింపందల దిన "డవ విష 

యము సర్వజ్ఞ సింగయ భూపాలుడు భాగవత 

మును భూమిలో గొంతకాలము పాతించి 

యుంజె నను లోక్ పవాదమును గూర్చినదై 

యున్నది. _ సర్వజ్ఞ సింగయ పభువట్టి దారుణ 

కార్యమును 'జేసియుండ లేదని నాయ భిప్రాయము. 

ద్రదికూడ చిరకాలానుగత మైన ప)వాదముపై 

నాధారపడియున్నదియీకాని దీనిని సులభముగా 

తోిసిపుచ్చుటకు. వీలు లేకుండ నభ్యంతరము 

కలిగించుచున్నవి “రండు. 

“-మొదటిది;- కూచిమంచి తిమ్మ! విసార్యభాముని 

3ిరాగ్ 



శ్రీ అయ్యంకి వేంకటరమణయ్యగారి సన్మాన సంచిక 

సర్వంతణానార సంగ వామునందలి యూ దిగువ 

భి పద్యము 

శెండనదిః- పోతన రచించిన భఖాగవతములోం 

గాంతభాగము నశ్రించిపోవుట, అది యితర కవు 

లచే బూరింపంబకుట. 

సీ ఘనుడు పోతనమంతి) మును భాగవతము ర 

చించి చక! సమర్పించు నెడల 

సర్వజ్ఞ సింగయ తమ్యావరుండడి తన 

కేమ్ముని "వేడగా నయకు సన్న 

నలిగి యా పుస్తకం బవని పాతించినం 

జినికి యందొకకొంత శిథిలమయెం 

గ)మ్మ్యర నది వెలిగందల నారప్ప 

రాజును నుజీ బొప్పరాజు గంగ 

గీ రాజు మొదలగు కవీవరుల్ "లేజమెసంగం 

జెప్పిరా గంథములయండె తప్పులొద వె 

గాని పోతక వీందు ని కవితయందు 

లక్షణం బెందుం దష్తునా? దత్షహరణ! 

ఈ పద్యము "రెండువందల సంవత్సర ములకు 

బూర్య మొక మహాకవిచే రచియింపయడినది. 

ఇదియే సర్వజ్ఞెసింగభూపాలున్నిపె నర్పింపుబడిన 

పథమ నేరారోపణ పత్రము. దీనిని మన మతి 

జాగ )తతోం బరిశీలింప వలసియున్నది. 

తెమ్మకవి, ఈపద్యమునందు సంయముగ.ం జూచిన 

విషయమునవ ల నెంతకంకో కిగ జెప్పినను, ఆ 

రాజచందు)ం డాగ )౦థము నవని పాలు చే సెనను 

సంగతిని స్వ్యయముగ నెజింగిన నాడయకాండు. 

స్వయముగ చెటింగినవా(డు చెప్పీనమాటలను 

వీనినవాండును గాడు. వమనిన, ఆ హేనకార్యము 
జరిగినదనెడు కాలమునకును, ఈపద్య రచనా 
కాలమునకును నశమ నించుమించుగ మూయ 
నందలయేండ్లు గడచిపోయినవి. లోకములోని 

3re 

పుక్కిటి పురాణముల మింద నాధారపడి యో, 

గ)ంథమొక కవిచే రచియింపయిడినట్లుండక 

పోవుటం ఒట్టి యాహించియోా, యీాపద్యమును 

దిమ్మాకవి రచించి యుండును. తిమ్ముకవికిం బూర 
మిట్టి 1 జనళుితి యుండెనో లేక తిమ్మకవి నాట 

ను౦డి యిది పా్రారంభ మన్యునో నిశ్చయముగా. 

'జెప్పంజూలము. కాని తిమ్మక వివంటి మహోను 

ఛావుడు తన యూహోమా (త్రము నా ధారము చేసి 

కొని యొక మహారాజుపెసట్టి నిందారోపణను. 

జేయ  సాహాసింపండనియు నంతకుం బూర్వమట్టి 

(పవాదమొకటి యుండుటనలన నే యట్లు చెప్పి 

యుండెననియు మనము తలంచుట యుచితము. 

తుదకు: దిమ్ముక ని వ్రాతకు జన శుతియె యాధార 

మని తేలినది. అటి ట్రిపన శ్రుతి నొక కవి గంథస్థము 

చేసినంత మాత మున నా జనళు ఏతికేంగవి కాల 

మునుబట్టి పా్రాచీనత సిద్ధించునేగాని సత్యత్యము 

సిద్ధింపదు. అందుచే, నా * సివాదమునందు సత్య 

మున్న దా? యని విమర్శచేయుటకుం గవిసార్వ 

భౌముని పద్య మాటంకము గలుగంచేయం 

జాలదు. ఇంతేకాదు, పోతనామాత్యుడు లాత్ష 

ణిక కవిగాండని కొంవటు లత్షణ వేత్త లెంచి 

యుండుట చే, పోతనామాత్యుడు లాశ్షణిక కని 

యని సమర్గించుట కే యా పద్యమును తిమ్ముకన్ 

రచించి యురిడెను. కాని, సర్వజ్ఞ భూపాలుని పై 

నిందా వణము చేయుట కాపద్య ము ్రేశింపం 

బడలేదు. లచే 

ఉ. బమ్మెర పోతరాజ కృత భాగవ 
తంబు సలశ్షణంబుగా 

కిమ్మహి నేమిటం గొదవ యెంతయు 

నారసిచూడలాను శే 

ఫమ్ములు తాలునుంగలసి 

పాసములై న కతంబునం గచా 



యిమ్ముల నాదిలావక్షణికు లెల్ల రు 

మాని రుదాపారింపలోన్ . 

అని యప్పకవి వ్రాసిన పద్యమునకు 

ఆ. వె. “కాకునూరి యప్పకవి యహోబలపతి 

ముద్దరాజు రామ ముఖ్యు లెల్ల 

బేతరాజు కబ్బమున ఆలు శేఫలు 

గదిసెనంచుం జెప్పిరది హుళిక్కి.” 

అని తిమ్మకవి ప్రత్య త్రరమొసంగి వోతనామా 

త్యుని సమర్థించి యున్నా (డు. 

పోతరాజు రచనలోనివనియెడి తప్పు లాతేనివి 

కావని సమర్షించుట్నకె వ్యాసిన యీపద్య 

భాగము, తిమ్మకవి సత్యాన్వేషణ చేసి వ్రాసిన 

దని భావింపరాదు. అందుశే దాని నువేవీంచి 

నిజము నారయం. బియత్నింతము. 

ఇంక రెండవ యాటంకమునుగూర్చి- పోత రాజ 

కృత భాగవత ములోని కొన్ని భాగములు శిథిలము 

లయినంత మాతిమున నా గంథముఖభూమి భోం 

'బాతి పెట్టటుడియెనని తలంచుకొట్లు! తాటాకు 

గ)ంథము లనేకములు శిధిలము - లగుచున్నవి, 

నిధిలతకుం గారణ ము లనేకములు, గ )ంథము 

నిథిలమైనదికావున నది భూమి యందు బాతి పెట్టం 

బడియుండ వలయునని నమ్ముటగూడదు. సత్యా 

న్వేషణము జేయుటకు శిథిలతయు నాటంకము 

గల్పింపదు. శిథలమేల యయ్యినో తెలిసికొన 

వలయును కాని, భాగవతము శిథిల మైనది కావున 

సింగభూపాలుడు దోవియని నిర్ధారణ సేయ 

వచ్చునా? . 

భాగవతము శిథిలమగుటకుం బోత రాజును నాతని 

కుమారుడును గంథరశక్షుణమునం దు వేక్షవహిం 

చుటరో కారణమై యుండవచ్చునని క్రీ శే, 

వీశేశలింగము పంతులుగారు మొదలుగా పలువు- 

పోతన - (శక్రీనాథులు బానమజందులా? 

రభిపా్రాయ పడియున్నారు. అస్తేల కాకూడదు? 

పోతరాజు భాగవతమును బూ ర్తిగా రచియించి 

యుంజెననుట కాధారములు లేవు. దశమస్క_ం౦శ 

మునందలి యుత ,రభాగములోం జివర భాగము 

కొంతయును, ఏకాదశ ద్యాడశే స్కంథములువు 

-వెలిగందల నారయ రచితములు. ఈభాగబును 

రచింపకయే పోతన కాలధర్మము నొండెనేమో! 

కాదనుట కాధార మేది? ఈనారయ పోతనా 

మాత్యునకుం బి)చు శిమ్యం డు. పోతన రచి 

చిన భాగము శిధిల మగుటచేం జానీ భాగమును 

రచించితినని యాతం జెచ్చట ననియుండ జేదు. 

' ఈఖననకార్య మెప్పుడు జరిగినది? 

సింగభూపాలుడు భాగవతమును భూమియందు. 

చాలించిన చెప్పుడో, తిరిగి బయటకుం దిముం 

చిన ెప్పుడో యెవరును చెప్పలేరు. లోక 

[పవాదములో. గూడ వీ వివరములు లేవు, పోతన 

జీవించియుండగనే _ పాతించుటయుం దియించు 

టయు  జరిగియన్నచో నంతటి జేమతో? 

దాను రచించిన గంథములోని శిధిలభాగము 

లను ఎంక శమకోర్చియెనను మరలం దాను 

పూరించి యుండడా? అతని జీవితములో. బౌతి 

పెట్టుట మాత) మే జిగియుండిన-చోం దన 
౫గగంథ 

మును రాజునకు గృతియొసంగుమని సూచించి 

నంత మాత్రముననే “కాటుక కంటినీరు” అను 

పద్యమును జెప్పిన మహానుభావుడు తాను 

శ్ర)మపశి రచించిన యుద్ద్రంథమును, తన |పియ 

పు! తి,కను, తన జీవితసర్వస్వమును సమాధిచేయు 

చున్నప్పుశ్కు తన దుఃఖమును జెలిబుచ్చునటి, 

తన నిస్సహాయతను సూచించునట్టి, తన కొప 

మును జూపునట్టి యొక పద్య మైనను 

యుండడా? రచి :చియున్నచోం 

వలెనే ప్రచార ములో నండవా! 

పళ 



థ్రీ అయ్యంకి వేంకటరనుణయ్యగారి సన్మాన సంచిక 

పోతనామాత్యు(డేశాదు. ఆతని పు త్ల)పాత్తా) 

దులుగాని శిష్యప్రశిష్కులుగాని యెచ్చటను క్స్ 

విషయమును బ్రస్తావించియుండ లేదు, 

సింగయభూ పాలుండు గ)ంథము నణంచి వేయ 

వలయునన్న-చో భూమిలోం బాతించుకేల అగ్ని 

హోతు)నిపాలు చేయంగూడదా? కొన్ని తాటా 

కులను నాశనము చేయుటకంత పయత్న మెందుకు! 

భూబులో _పాతించునప్పుడు దానిని మరలం 

దీయవలయునను ను ద్రేశమాతని కుండదుగదా! 

భూమిలో చనెతకాల ముండెనో తెలియదు. 

గింథము  శిథిలమగువణుకు (శ్రీ రామశంద 
మూర్తి యేలయువేశీంచెనో తెలియదు. భూమి 

యందుంబాతి పెట్టయుడినప్పుడు భూమిలో నది యే 

స్థితిలో నుంచయడినదోయని యూోచించితి మేని 

పంచను మష్టస్క_ంధములు "మొదలుగా అన్యక ని 

పూరిత భాగములుమాగతమే శిథిలమగుట సంభ 

వింపదని తోచును. ఈ విషయముల నాలోచిం 

చినవో నీ ఖననకథ కల్పితనుని యనుకొనక 

తప్పదు, 

పోతన  మరణానంతరమున _ సర్వజ్ఞ సింగయ 

భూపాలుండీ గ)ంథమును భూస్థాపితేము చేసె 

నన్నచో నదియును సమంజసముగా( గన్నట్టదు. 

వైర మా మరణానంతరమేకడా! పోతన క్రీ). శ, 

148 సంవత్సర ప్రాంత మన జన్మించి యుండ 

వచ్చునని భాగవత పీకికాకారులు 'వా/సియు 

న్నారు. పీశేశలింగము పంతులుగారు కీ). శ. 
1400 సంవత్సర పా్రాంతమౌాతని జన్మ కాలమని 

నుడివియున్నారు. ఈ విమర్శనమునకు సింగయ 

భూపాలుని జనన మరణ కాలములను తెలియుట 

కొంత యావశ్యకము. వెంకటగిరి సంస్తానాధి 
పతులై న చెలుగోటివారి నంశావళియను గ )ంథ 
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మును, వీఠాపుర సంస్థాన చరిత Joc జదివినచో 

సింగయ పుభువ్రు కాలము దెలియునని కొంద 

అనిరి. కాని నా కా గ్రంథములు లభింప లేదు, 

ఎట్లయినను భోగినీ దండకమునుబట్టి పోతనామా 

త్యుండును, సింగయ।| పభువును సమకాలికులనియు 

బ్రంచుమించు సమవయస్కులు ననుటకు సంళ 

యింపంని లేదు, కాని వారిరువురి మరణకాల 

మును ెలిసియున్నవో, మనకు నిజమును దెలిసి 

కొనుట కుపయూగముగా నుండును, 

శిధిల భాగ పూరణము 

భాగవతమంతయు. బోతన రచించియుండెనని 

యంగీకరించినయెడల నందు శిథిలములయిన భాగ 

ములలో 'బెద్దవిమూండు. తక్కినవి స్వల్పములు, 

1. పంచమస్కం౦ంథము ౨, వష్ట్రస్క_౦థము, రీ, 

దశమస్క_0థ మందలి యు త్తర భాగములోంగొంత 
నుండి ద్యాదశ స్క_ం౦థము తుదివణకును, 

ఇందు మొదటిభాగమును గ_గనయుు శె౦డనవ 

భాగమును సింగనయు, మాడవభాగమును నార 

నయు బూరించికి. ఇందులో నారన పోతనకు 

బియశిష్యు (డు. పోతన తరువాతంగాడ కొంత 

కాలము జీవించియుండవచ్చును. తక్కిన గం౦గన 

సింగన లెప్పటిచారో తెలియ లేదు, వీరి కాలమును 
చరిత) కార లెవ్యరును నిర్ణయించి యుండ లేదు. 

పోతనకు సమశకాలికులందుమా! ఆభాగములను 

రచిబయింపుండని పోతనయీ వారి కొసంగి యుండ 

వలయును. పోతనకుం దరువాత నున్న వారం 

దుమా! ఎప్పటివారు? వెలిగందల నారయతో 
సమకాలికులా? నారయకుం గూడ తరువాత 

నున్న్నవారా? నారయకుం గూడ తరువాతే 

వారైనచో, పంచమ, పష్ట్రస్తంథములను నారయ 

రచింపక యేల విడిచిపెపెను ? నారయత్ో*. 



క సమకాలికులై శిధిలభాగములను మువ్వ 
) బంచుకొని పూరించి యుండిరా? షష్ట 

ంథము శో సింగనకవి, పూర్వక విస్తుతిలో 

ాథునిం బోతనామాత్యునిం గాడంబేర్కొని 
ఎడుటచే నాతడు పోతనకును, నారయకును 

శ తరువాతి వాండని తోంచుచున్నది. నాకు 
వ భాగవతమును బూర్తి చేయకుండంగనే 
'న భగవంతునితో _నెక్గముం జెంబెననియు, 

లిన భాగము నాతని (వియశివ్యుండు నారయ 
వెంచెననియు, నేకారణముననో పంచమషష్ట 

ంథములు భ్రప్ట్రములుకాగా, గంగన సీంగ 

తరువాత బూరించియుండికనియుం దలంచు 

5 సమంజసముగాం గన్ప క్రైడిని వ్రదియ్ నిజ 

వచో, సర్వజ్ఞ సింగయభూపాలుండు నిర్దోవి 

యే యెంచందగి యున్నది. 

'జ్ఞనింగయ భూపాలుడు సంయముగం బండి 

శు, సంస్కృ తాంధథ కసి, పండిత పోషకుండు, 

భర్గ, సిం౫భూపాలీయ మను సంస్కృత 
;థమును గృతి నందియుం డెను. ఇట్టినాండట్టి 

5 కార్యము నొనర్పునా* తననుగూర్చి 

కము, పారంపర్య ముగ నేమి యనుశొనునో 

౦- యాలోచింపకుండునంతటి మూర్తుండా 

ంతండు? కానేరండు. కాంజూలండు. కండు, 

నిపై చేరస్థాపనముంజేయుటకు నుందాతని 
వర్తనము నాతని స్వభావమునుగూర్చి కూడ 

లలోచింప వలసియున్నది. 

న మహాకవి నరక్కతి విముఖుండు కాన 
ను. కాని రాజులను ద్వేపించు స్వభావము 

వాండు కాడు. ఆతేండు రచించినదని చెప్పెడు 

“ ఇమ్మానుజేశ్వరాధముల కిచ్చి 
పురంబులు వావహానంబులున్ 
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పోతన _ (శ్రీనాథులు బావమటబ (దులా? 

సొమ్ములు కొన్ని పుచ్చుకొని చోొక్కి_ 

శరీరము వాసి కాలుబే 

సమ్మెట వే)టులంబడక సమ్మతి 

శ్రీహరి కిచ్చి చెప్పె నీ 
బమ్మెర పోతరాజొకయడయ భాగవతంబు 

జగద్ధితంబుగన్ ఎ? 

అను సీ పద్యము ప్రకీ ప్తమని నా యభిపా 
యము. సరస్వతీ పా ఎర్థన సందర్భమున “నారద 

మొదలుగా రెండు పద్యములు ప్రతీ ప్పములని 

ముదిత పతిలోంటీఠికాకారులు నుడిపియున్నారు. 

అక్తే భాగవతమందలి యీభాగమును (శ్రద్దతో? 
జదివినవారికి “ఇమ్మను జళ్వరాధములి] అను 

పద్యమును దిని తరువాతనున్న “చేతులారంగ” 

అను పద్యమును “అని మజీయు అను వచన 

_ భాగమును బ్రివ్నీప్తములనియు, సందర్భానుగుణ 
ముగా ేవనియుం దోచునని నా యు ధైశము, 

“బాలరసాొలసాల నవపల్లవి” అనుపద్యము పోతన 

రచియించినదికాదు. కేయూరబాహు చరితము 

నందు *వుంచని మహాకవి రచియించినది. ఈ 

మంచనక'వి పోతనామాత్యునికంకెం బ్రా-చీను(డు, 

“ఇమ్కును జేశ్వ రాధములకిచ్చి” యను పద్య 

ములో నీ బమ్మెర పోతరా బజొకండు” అని 

ప0థమపురుషలో నుండుటచే నాతనింార్చి 

రచియించిన యెవరి పద్యమునో యిటీవలి వారు 

భాగవతమునం జేర్చియుందురు. పోతన, యల్పభోగ 
ముల శాసించి కృతిని నరాంకితము సేయుట 

కంక మోతూనక్తుడై ఛగనంతునకుం 'గృతి 

సేయుమని చెప్పునుగాని, నరాంకితము సేయుట, 

యమధర్మ రాజుచే సమ్మెట వేటులు పడవలసి 

వచ్చునంతటి మహా వాపశకార్య మని నిర్ణయిం 

చునా? అదియంతటి పాపకార్య మని, యే ధర్మ 
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& అయ్యంకి వేంకటరనుణయ్యగారీ సన్మాన సంచికో 

ఇాస్రుములలోం 'జెప్పీయున్నది! ఈ పద్యము 

ప ప్రమీ ప్తమనుట కిదియొక కారణము. 

రాజద్యేవమును జూపని మహాభ క్తాగ్రేసరుం 

డగుపోతినకవి రచియించినయు త్తమ [గంథమును 

దనకు గృతియివ్వ లేదను నపమున భూమిలో 

బాతించునంతటి పానునిలా సర్వజ్ఞ సింగయ 

భూపాలునిందలంచుటకాభారములు లేవని యును, 

గేవల జనశతి నాధారముగాంజేసికొని యాతని 

పైనట్టి నేరస్థాపన 'మొనర్పం దగదనియు, 

సా మనమ 

ఈ యపకీర్తి తిమ్మకవిచే గ్రంథస్థమై యిప్పుడు 
చలనచిత)రంగమున నాట్య మొనర్చుచున్నది. 

ఇందుకొఆకుం బోతనకవి యొక్కయు, భూపా 

లుని యొక్కయు నాత్యలు మివులం బరితవించు 

చుండునని తలంపవలసి యున్నది. 

న్యాయవిచారణ కె ధర్మాసనము నధిషీంచి, 

పెనవా్రొసిన విషయముల నన్నింటిని బరిశీలించి 
సర్యజ్ఞ సింగయభూపాలుని్నిపె నారోపింపంబడిన ఈ 

నేరమునుండి యాతనిని విముక్తు నిటేయ వలయు 

నని యాభూపాలుని పక్షమున చే నీ వినతిష తము 

నాంధ పండిత లోకమున కర్చించుచున్నా(డను, 

సత్యాన్వెపణ కై, తమకడనున్న యుక్తిసాధన 

ములలోనంబజచుచుం బండిత లోకము నెదుర 

సాత్య మొసంగం గుళాగ్యబుద్ధులగు 

ప్రయత్నింతురుగాక! * 

గారల 

నజను ద్ద లు 

VAN 

గంథాలయము 

శ్రీ పిశుపొటి చిదంబరశా శ్రి 

సీ భ్ మాల తాసమున్మే వక ఏ)మంబుస, కాలవాలంబు గంథాలయంబు 

కవిజన వాత కాంత్రాపరిస్ఫూ ర్తికిం, గాళీవరంబు గ )ంథశాల్లయం౦బు 

సాంఘిక విద్యార్థి చాతక శ్రేణికి, నీలమేఘంబు గ్రంథాలయంబు 

జాతీయ ధర్మ పభాతకాలమునకు, బాలాతపంబు గంథశాలయంబు 

గీ, సకలవేదాంత సిద్దాంత్త సారబోధ్య కనుపమాచార్యకంబు గ౦థాలయంబు 

ధాత్రి చేళాభివృద్ధ సంధానమునకు లాలనీయాగమం౦బు గ)ంథాలయంబు. 

*  న్యాయనవారంయందు సింగయప) భువు నిర్ణోషియని సిరపడియెనేని, 

యాసత్య మును నిస్సృంశయముగల బ)కటింఛుటకును, 

౨ తమ యధిశారమునకు లోంబడీిన ఏషయమగు'నేని చలనచిత్ర ప్రదర్శనము నాఫుట కై శాళ్వతమగు నాంక్షయొసం 
గుటకును, ఇండీక లోకమును ర్బాక్టించు చున్నాయడను. 

3౯ 



ఏకభాషాఎకలిసి 
(శీ ఉన్నవ ర్రాజగోపాలకృష్ణ య్య 

జివాంకొకరుచి. బుర ౨) కొకబుది, ఈశ్వర సృష్టి 
లో రు ల! 

లోనే అడుగడుగుకు నీభిన్నత్వము గోచరించు 
చున్నది. ఈ సృష్టి యంతటిలో ఒకనికి పోలిన 

మనిషీ మరొకడు గోచరించు చున్నాడా ఇక 

ఒకడిరుచి మరొక ని కెట్లు రుచించును * ఒకని 

బుది ఒక్క-ని ఆలోచనలు మరొకనితో ఎటు 

నకీఛవించును? ఈ బావ్యాముగా నోచరించు 

భిన్నత్వమే ఆంతరంగిక తత్యములో గూడ గోచ 

రించు చున్నది, అట్లని భిన్నత్వ్య మే సృష్టాయొక్క- 

లత్షణమని నిర్జ యింతువూ? కాదు. ఈభిన్నత్య 

ములోగూడ ఏకత్వము గోచరించు చున్నది, 

అందు ముఖ్యముగ మానవుడు వకాకిగ ఒక్క 

తణమైనను జీవింప జాలడే! మానవుని బతు 

కంతయు పరస్పర సహకారము సమనగయము 
తోడనే కూడి యున్నచే. ఈ భిన్నత్యములోనే 
వకత్వమున్నది. 

అనాది కాలమున ఆది పురుషుడు తన మనో 

భావమును ఒక సాంకేతిక పదమున ఒకభాషలో 

వ్యక్త పరచిననూ ఆభాష రానురాను కాల 

(కమేణ జనసంఖ్య వృద్ది యైన కొలది దేశకాల 

ముల భేదముతో అనేక రూపములు చెందుచూ 

వచ్చుచున్నది. భాపాస్వరూపమునకు ఎప్పుడును 
నిలకడ ఉండదు. అది అనేక రూపములు 

పొందుచు నూతనపదములను ఇతర భాపొపదము 

లను గూడ తనలో చేర్చుకొనుచూ వికాసము 

పొందును. భాపూ స్వరూపమును శైలిని ఏర్ప 

రచువారు జనసామాన్యము గాని, పండితులు 

వై య్యాకరణులు కారు. భాపాస్యరూపమును 

బట్టి వ్యాకరణ "వేత్తలు ఫండితులు కొన్ని 

నియమములు ఏర్పరచు చుందురు. కాని ఎల్ల 

పడును [గాంధిక ఫావకును (గామ్య వ్యావ 

హారి భావకును భేదముండును, ఈ శేదము 
మతి మార నంతవరకు (గ్రామ్య (గాంధిక భావ 
లకు సామంజస్యము కుదురును, వ్యావహారిక 

భావా [హారము ననుసరించి దాని కనుకూల 
ముగా సాహిత్య పరులు పండితులు |గాంధిక 
భావలో మార్పు తెచ్చిన సరియే. రెంటికిని సమ 
నయము కుదురును. భావ. పరిఘుద్ధత చెడునని 
తలచి కాలాను సరణముగా వచ్చు మార్పులకు 

పండితులు అంగీకరించక పోయినచో [గాంధిక 
భాష జన సామాన్యముకు సంబంధము లేని 
భాషగా ఉండిపోయి క్రమేణ శ్రీణించును. అందు 

కనియే ఒకప్పుడు జనసామాన్య వాడుక 
భామగా ఉన్న వైదిక భాష సంస్కృత భాషలు 
గ్రాంథిక భాషలుగ మాతముగానే నిలిచి 

పోయినవి. ఆ భావనుండి ఉద్భవించిన “వాలి” 

మొదలగు బేశీయ భావులు భిన్నభిన్న రూవ 
ములు పొందినవి. ఈ పరిణామము తప్పడు - 

జరుగవలసిన బే జరుగు చున్నది. 

భారత చేశము సృప్టిలో అసమానమైన విచిత్ర) 

దేశము. ఇది భీన్నత్యమునకు పుట్టినిల్లు. (పకృతి 

సిద్ధమగు భిన్న భిన్న బుతువులు, , శ్ 

స్థితులు; వివిధములగు వృత్షసంతతి, అనేక 

విధములగు జంతుజాలములు గలవు. సర్వమత 

ములకు, సంప్పదాయములకు, ఆచార వ్యవ 

పహోఠరములకు్క అనేక భావలకు నిలయము, ఇట్టి 

ఈ దేశము పకృతి సిద్ధముగనే వకఖండముగ 

నెలయుచున్నది. ఈ చేశము అనాదికాలము 

నుండి ఒకప్పుడు ధార్మిక కారణముచేత నై శే 

నీవు) మరొకప్పుడు రాజకీయముగ నై లేనేమి 

వకఖండముగనే వెలయుచున్నది._ ప్రాచీన భార 

వశ 



శ్రీ అయ్యంకి 'వేంకటరమణయ్యగారి సన్మాన సంచిక 

తీయ విజ్ఞానము ఒకటియే భాషూభేదములచే 

అనేక పా/౦తములుగ . విభజింపబడి యున్నను, 

ధార్మిక బంధముచే అన్నిపా)0తములు కొట్టువడి 

యున్నవి. పురాణయుగమునాటి శ్రీరామ 

చందు)డు నేటికిని ఆ సేతు హిమాచల పర్యం 

తము ఆరాధింసబకుచున్నాడు. సీతారాములు 

భారత బేశీయు లందరికి ఆదర్శప్రాయులే. 

మూడు, నాల్లు వందల సంవత్సరముల క్రిందట 

జనించిన మహాభ కులు మతకర్తలు, కబీరు, 

నానక్టా, తులనీదానుు రామదాసు, నందనార్, 

శంకరాచార్యులు, మధ్యాచార్యుబు, రామా 

నుజాచారు(లుు, వల్లభి "చార్యులు "మొదలగు 

మహసీయ లందరు భారత చేశీయులందరికి పూజ 

నీయులే. ఇక్కడ జాతి మత విచక్షణలకు తాను 

లేదు. ఆ మహానుభావులను అన్నిజాతుల 

వారు,అన్ని|పాంతములవారు సమానఆదరణతో 

పూజించుచున్నారు. ఇక; కాళీ, రామేశ్వరము, 

హరిణ్వారను, , ద్వారక పూరి, బదరీనారాయణ, 

ఈ పవిత్రతీర్థస్థానము లందరు సేవించునవియే 

గదా? ఈ విధముగ భాపాప్యాాంత _ భేదము 

లున్నను ఒక ధార్మిక సంబంధము చే భారతీయు 

లందరు కట్టుబడియున్నారు. ఆ యుగములో 

వైదిక సంస్కృత భాషలు పండితులకు 

సామాన్య భావ, వక భావ వెలయు చుండెడివి, 
పృస్తుతయుగములో విజ్ఞానము. (సైన్సు) అభి 
నృద్ధిచెంది విమానములు, స్టీమర్లు, రైళ్లు, 

మోటార్లు, తంతులు, శేడియోలు.” బలిపోన్లు 

మొదలగు సాధనములచే దూరము దగ్గర అను 

భేదముప్రోయి ప్రపంచమంతటను అందు ముఖ్య 
ముగ రగీ చేశ మంతటను సన్నిహిత. సంబంధ 
మేర్చడు. రన్న పుడు. భారతవాను' లందరకు 
వకభాష ఉండుట .అఆత్యవసరము.. సామాన్య 

వరకూ _ 

భాపాస్థానమునకు హిందీ - హిందుస్థానియే 

తగియున్న దనియు నిర్ణయింపబడి దాని 

ప్రచారము ముఖ్యము? దశీణ భారత చేశ 
మందు విరివిగా జరుగుచుండుట ఎల్ల రెరిగిన దే, 

హిందీ - హిందూస్తాసీయే వకభాషగా అంగీక 

రించుటకు అనేక కారణములు గలవు, ప్రస్తు 

తపు సుమారు 40 కోట్ల జనసంఖ్యలో సుమారు 

18 కోట్లు మాతృభావ గలవారును 8 కోట్లు 

అర్థం చేసుకో గలవారును మొత్తం 26 కోట్ల 
మంది ఈఫాపషను వ్యవహరించుచున్నారు. 

6 తర హీందూస్థానములోని బీహారు, సంయు క 

పరగణాలలో వారికి ఇదిమాతృభాప. 10 కోట్టు 

మహమ్మదీయులు మౌట్లాడే భాష యిది. 

ఇతర ప్రొంతములలోగూడ పీభాష కొలదిగనో 
ఎక్కు_వగనో వాడుకలో ఉన్నది, భారత దేశము 

లోని వ కుగా )మమునకు వెళ్ళినను హిందూస్థానీ 

నేర్చి;వో తనపని నెర వేర్చుకోవచ్చును. భోరత. 

"దేశములోని ఆంధ్ర, అరవ్క కర్నాటక. మల 

యాళ, బెంగాలీ, గుజరాతీ, . మహోారాష్ట్రము 

మొదలగు పాంతములలోని ఏ కుగా/మములో 

నై నను కనీసము ఒకరిద్దరెన హిందాస్తాన్ నేర్చిన 

వారు లభించగలరు. కాని గుజరాతీ భావగాని, 

బెంగాలీ భాషగాని, మహారాష్ట్రంగాని, అరవం 

గాని నేర్చినవారు. మన. అంధ) దేశములోనే 

ఎన్ని గా్రామములలో . ఎంతమంది ఉన్నారు 

లెక్క_.క నా _ కానరారు. కాని హిందూస్థానీ. 

నేర్చినవారు అనేకమంది అన్ని పట్టణములలోను . 

పలెలలోను గలరు. ఇబేవిధముగ అన్ని పాంత 

ములలోనుగలరు. -ఈభాపును నేర్చుకొనుట వాడ 

సులభమే. ఇన్ని కారణముల చేతనే, ఈభావ _ 

సామాన్య భామ? నుండదగినదని నిర్ణయించి. 
ప్రచారము చేయుచున్నారు. న? (= 

ర 

ము 



మాతృభాషలకు హానియా? 

హిందూ స్థానీ పచారమువలన మాతృ భాషలకు 

హోని కలుగునని తలంచుట భమ, మాతృ 

భాపల స్థానమున ఇది పీచారము చేయబడుట 

లేదు. పిథమస్థానము మాతృ భావే. రెండవ 

స్థానమే సామాన్య భాషది. పాంతములోని 

ప్యావహారిక భావ, ఆ యా పాంతపు మాతృ 

భాష. అంతర్ పా్రంతీయ భాషయు హిందూ 

స్థానీ్భావమ.' మన భారతీయ నాగరికత సాహి 

త్యము, విజ్ఞానము ఒక విలక్షణమైనది. భారత 

దేశపు వివిధ పాగింతములలోని - నాగరికతను, 

సాహిత్న్వమును, విజానమును, సమన్వయ పర 

చుట వకభావ లేనిచే సాధ్యము కాజాలదు, 

వకభాషవలన భారతీయ సాహిత్యము పెంపొంద 

గలదు. ఈభాష మాధ్యమ ముగా ఇతర (పాంత 

ములో అభివృద్ధి చెందు చున్న సాహిత్య విజ్ఞ 

నమును గహించుటకును, దానిద్యారా తమ 

తమ మాతృభాషలను'ాడ పుస్టి చేసుకొనుట 

కును ముంచి అవకాశము క లుగును, కనుక ఏక 

ఛాపూ ప్రచారము నలన మాతృ భామలకు హోని 

చేకుండుటయేగాక చాల మేలు కలుగును, 

అభివృద్ధి చెందుటకు అవకాథము లభించును, 

ఎకభాషాస్వరూసము - శైలి 

సామాన్య భావ ' రాహ్లభాష స్వరూపమును 

(₹లిని నిర్భయించుటలో ఛిన్నా భిపా/యములు 

గలవు. ఒకప్పుడు హిందీ - ఉర్దూ భామలకు నావు 

మాత్ర భేదముండెడిది. ఒకే భాషను హీందు 

వులు చేవనాగరి లిపియందును, మహమ్మదీ 
యులు ఫారసీ లిపి యందును, వా్రాయుచుండెడి 

వారు. లిపిశేదముచేతనే హిందీ, ఉరుదూ అని 
వీలువబడుచుండెడిబేకాని భావ శై లిమాత ము 

ఏకభాష ___ ఏకలిపి 

ఒకశే - ఈ రెండులిపులలో వాయు భామను 
హాందు స్టాసీ యని వ్య వహరింపవచ్చును. "కాని 
నేడు హీంమా మహమ్మదీయ భేదముతోవాటు 
నామమా। శ భేదముగల హిందీ - ఉరుదుభాషలు 
భిన్న భిన్న మార్తముల నడచుచున్నవి. హిందు 
వులు హిందీని సంస్కృత పదభూయిషముగను, 
మహమ్మదీయులు ఉర్దూను, ఫారసీ, హరచ్బీపద 
జాలముతోను నింపి జససామాన్యమునకు అర్థము 
గాని నూతనశై లిని స స్మప్రించుచున్నారు, మూడు 
నాలుగు వందల సంవల్స్రముల క్రిందట గూడ 
సుప సిద్ధమహమ్మదీయ కన్రలు మహమ్మద్ 
మాలిక్ జాయసీ, కబీరు, ఖానఖానా, రహీము 
మొదలగువారు సులభ ,శెలిలో గ)ంథములు 
రచించి ఆభావను హీందియనియీ వ్యవహరిం 
చీరి, ఆకాలమున వ్యవహారములో ఉన్న హిందీ 
భావనే మహామ్మదీయ సైనికులు ఫారసీ అరబ్బీ 
శబ్దములు కలిపి మాబ్లాడుటచే ఆభావకు ఉరుదూ 
అను నామము వచ్చెను. ఉరుదూ అనగా నన న్య 
నీపీరము - సెన్య వీచిరమందు మాట్లాడ ఇ బడు 

"భామ 

చేదు హిందీ - ఉరుదూ యందు గోచరించు ఈ 

విభేదము సాహిత్యమందు, [గంథములందు గోచ 
రించునే గాని. ఉత్తరహిందూ స్థానములో 

పిాందూ మహాన్కుదేయ జన సామాన్యము 

మాట్లాడు భాషయందు గోచరించదు. కాని 

ఒక్కొక ప్రాంతపు భాషా శైలి మరొక పాంత 

మున ఉండదు, ఢిలీ, ఆగ్రా), లక్నో పాంతపు 

శె లివేరు. కాశి ప ప్రయాగ ప్రాంతములో జన 

సామాన్యము మాట్లాడు శలివేు. అయా పాం 

తములోని హిందూ మహమ్మదీయులు సర్వసాధా 

రణముగ ఒకే శైలిలో మాట్లాడుదురు. 

మన తెలుగు భాషమాత ము వివి జిల్లాలలో 

వెళ్లాలి. 



శ్రీ అయ్యంకి వేంకటరమణయ్యగారి సన్మాన సంచిక 

వివిధరూపములను బొంద లేదా? గంజాం విశాఖ 

పటణం జలాలలో మాట్లాడు తెలుగుకును; 

అనంతపురం, బళ్ళారి జిల్లాలలో వ్యవహరించు 

భావకు; నెల్లూరు, చిత్తూరు జిల్లాల భాషకును; 

గోదావరి కృష్ణా జిల్లాల ఛభావకును; ఎంత వ్యత్యా 

సము గలదు;- చేశకాల భీదములచే భాషలో 

ఈ విభేదము తప్పదు. కనుక భారతదేశ మంత 

టికి సంబంధించిన హిందూస్థాన్ భాపా స్వరూ 

పము కలి అవి ఏకొలదిమంది పండితులో, కవులో 

నిర్ణయింప జాలరు. కాలక ) మేణ జనసామాన్య 

ముచేతనే శెలి నిర్యాణము కావలసియున్నది. 

ఈభావలో అన్ని ప్రాంతములలోని శబ్దములు 

చేరవలసి యున్నవి. ఒకభాషలోని శబ్దము 

మరొక ఛావలో చేరినచో ఆ భావ. పరిశుద్ధత 

చెడునని తలచుట భమ. వభావ అనాది కాల 

మునుండి ఒశేరూపమున ఇతంభాపా శబ్దములు 

కలియక పరిశుదముగ నున్నది? మన తెలుగు 

భావలోనే ఎన్ని ఆంగ్ల, హిందుజ్ఞాని శబ్దములు 

చేరనవో గమనింపుకు ! ఈ శబ్రములును మన 

భాషలో చేరకుండ వానిని. జనసామాన్యము 

పియోగించకుండను ఎవరైనా అరికట్టగలరా!ః 

అసంభవము. పాశ్చాత్యనాగరికత, భావతో 
వమ్మాతము సంపర్కము లేని (శోతియ కుటుం 

బమునకు చెందిన ముసలమ్మ గాడ మైముఎంత 

అయింది; మా అబ్బాయికి స్థూలుకు, మావారికి 

ఆఫీసుకు వేళశఅయింది అంటున్నది. మీటింగు, 

కోస్టు, గ్లాన్సు ఫీజు కమిషను, పరిమిషన్, 
మార్కెట్టు అరెష్టు మొదలగు అనేక ఆంగ 

శబ్ల్రములను ఉపయోగించుచున్నది. మనము 

ము ఉపయోగించు హిఎచుసానీ శబములకు 

హద్దే లేదు. కచ్చేరీలో వ్యవహరించ శబము 

లన్నియు హిందుస్థానీ పదము శే. న్ 

Ca 

దస్తావేజు, దస్క-తు, నిశాని, ముద్దాయి, దావా, 

అసలు, ఫాయిద్యా,జరిమానా, అమానతుజమారు, 

కి స్తీ వసూలు సిఫాయ్యి జమా, బందీ బంది. 

ఖానా, జయిలు ఖానా, చోరి, పరీకు పహరా, 

ఈనాము, నజరానా మొదలగు శబ్దజాల 

మంతయు హిందూస్థానీయె గదా! మనఆం( ధులు 

హిందూస్థానిని బహివమ్క-రించవలయునన్న 

టోపీ, థోతి, జేబు, బులాకీ, 

జేసరి పాంజేబు, బొజుబందు, పట్టి; జూకాలు 

వదలి వేయవలెను. ఆంధ) లెవరువు; పకోడీ; 

బూందీ, హల్యా, జిలేబీ, చపాతీ, రోటీ, పూరీ, 

లడ్డూ, దోస మిఠాయి తినగూడదు. ఆంధ్భకత్య 

మును కాపాడవలయు నన్న చో గారె, బూరె, 

అరిసె పెసరట్టు మాత మే భుజింప వలయును, 

సన్నా మూ డోలు, తబలా, పలకీ కంజరా 

ఉపయోగించ కూడదు. కిటికీ దరవాజ్యా కలమ్ 
దాను పాన్ దాను అ త్తరుడాను లను బహిష్క- 

రించవలెను. ఇక అంధులు, దబాయించటం, 

టలాముంచటం, పురమా యించటం, సతాయిం 

చటం, అటకా యించటం, బతా యమించటం, 

జబర్ల స్త్ చేయటం, హుకుం చలాయించటం, 

మానివేయవ లెను, 

భాపాశుద్దత్వముకు, ఇతర ఛ్రాసౌశోబ్దము లు కలి 

యకుండా కాపాడవలయుననికాని, కాపాడ 

గలుగుదు మనికాని, భావించుట పొరపాటు 

ఏభావకును ఘద్దత్యమను నదిలేదు. భాపష్మాపవా 

పామును అరికట్టుట వరికిని సాధ్యముకాదు. అఖిల: 

భారత చేశమునకు కావలసిన సామాన్య భాషా 

స్వరూపము కాలక) మేణ పాంంతీయ భాషూ 

స లీభేదములతో ఏర్పడ నున్నది. ఇష్పుడుజరుగు 
చున్న రాష్ట్రభాపా ప్రచారము దానికి నాంది 

లుంగీ లంగా, 



ఏ కలిపే 

సామాన్య భాపాూ నావు కరణమందు, భాహపాస్య 

రూపము, శైలి విషయమందే ఇన్ని భేదాఖి 
పాయములు లున్నపుకు -- వకలివిని నిర్ణయించి 

దాసిని పచారములో సాఫ ఫల్య ము పొందుట "తేలి 

వైన పనికాదు. మన బేశములో భాషా ప్రచా 

రమే చాలతక్కు_వ, నూటికి ఎనుబది మంది నిరత్ష 

రాస్యులే యున్నారు. వారికి ఏ లిపియును రాదు. 
జనసామాన్య మందరకును తమతమ మాత్ళభావ 

లకు గల లిపియును, సామాన్య భాషకు సంబం 

ధించిన లివియును, రెండు లిపులు నేర్పుట కష్టసా 

ధ్యము, క ప్రనాధ్య మేకాదు. అసాధ్యముకూడను. 

అన్ని|పాంతీయ భావల లిపికి మారుగ సామాన్య 

భాపా లిపినే ఆ యా [పాంతములలో (ప్రచారము 

చేయుచో జన సామాన్యమునకిు రెండు లిపులు 

నేర్చుకొన వలసిన మహాభారము తొలగును, 

కాని వపాంతేమైనను తమ(పాంతపు తమమాతృ 

భావకు ఉపయోగింపబడు లిపిని వదలుకొనునా? 

దానికీ కాలము పరిపకంము కావలయును, 

పా)ంతీయాభిమానము, పాంతీయ లివి మమ 

కారము తొలగవలెను,. ఈ పరిణామము చిత్త 

సంస్కా_రము ఎప్పటికి కలుగునో ! అంతవరకు 
వకలివ వకభావ, ఐక్యతకు మధనపడవలసీన బే, 

చేశభాషల లిపు లన్నిటిలోను దేవనాగరి లివి 

రుక్కు_వ పీచారములో నున్నది. ఈ లివి నేర్చు 

కొనుటయు సులభము. పాంతీయభాషల వర్ల 
క)వముముగూాగ "దేవనాగరీ లిపియిక్క_ అ ఆ 

“ల ఈ అశ్రరకఏిమమున న నున్నది. ఈ వర్ష ర కోమము 

భారతీయులందరకు పరిచయమే. “ఉచ్చారణ 
దృష్టితో చూచినచో తెలుగులిపియే అన్ని 

-లిపులకంకు శ్వృష్థమైనదనుట శెట్టిసందియము 

నేవ, ఎ, -బ్బ చ, జే, జ, "మొదలగు అక్షరములు 

ఏకభాష --- పీకోల్రిపి 

చేవనాగరిలికి యందు లేవు. అయినను కొన్ని 
గుర్తులనుచేక్చియు, ఆ లిపిని కొంత సంస స్టరించియు 

పరిపూర్ణ మగు లిపిగా చేయవచ్చు. - ఈ మహో 
రాష్ట్ర, 1 హింద్, సంస్క ఖత భౌ వులు డేవనా౫కి 

లిపి యందే వాాయబకుచున్నవి. ెంగాలి, 
గుజరాతీ లిపులుగూడ తెలుగు కన్నడ లిపు 
లకువలె కొలది భేదముతో "దేవనాగరి లికిని 
పోలి యుండును. కనుక సర్వవిధముల చేవ 
నాగరి లివి వకలివిగా వ్యవహరించుటకు తగియు 
న్నది. ఈలిపి మైపునకు, కెలిగ్తాములకు అచ్చుకు 
అంతగా అనుకూలముగా లేదు. రోమనులిపియందు 
గల విశేషగుణము ఇది ఒకటి మాత రమే. 
రోమనులిపిలో ఉచ్చారణకు తగినన్ని అక్ష: ములు 
లేను. అది పూర్ణమైన లిపికాదు. భారత జన 
సామాన్యమునకు అందు బాటులో లేదు. భార 

తీయ భావల వర్ష మాలకు దీనికిని పోలిక య్లేదు. 
కనుక భారతీయ వకలివీగా అంగీకరించుటకు ఇది 

ఎంత మూత్రము తగినలికి కాదు. 

భారత దేశమునకు వకభావ, ఏకలికి [పచారము 

అత్యవసరము, హిందుస్థానీ భఛామయే సామాన్య 

భాపూ స్థానమును అలంకరించుటకు సర్వవిధ ముల 

తగియున్నది. చేవనాగరీ లిపియే సామాన్య 
లివిగా(పచారచము. చేయుటకు అనుకూలమమినది, 

ఈ సామాన్య భావ సామాన్యలిపి ప్రచారము 

వలన మాతృభావలు, భారతీయ సాహిత్యము 

గూడ పెంపొందగలవు. ఈ భాషా ప్రచారము 

దథ్నీణ దేశములో పొరంభమైన గత 25 సంవ 

త్సరముల నుండి ఆంధు లీ ఉద్యమ అవశ్యకతను 

గమనించి ఉద్యమ వ్యా ప్తికి తోడ్పడుట చాల 

సంతోవ కరచుగు వివయము. భారత జాతీయ 

పునర్ని ర్థాణములో ఆం;థులు తమక _రృవ్యమును 

చెర వేర్చిసా రను యశస్సును సంపాదింతురుగాక. 

శాల 



“ కవిబిహ్మ - కవిత్వదీక్షో 
శ్ర కొత సత్యనారాయణ చౌదరి 

Mn + ) 

“నింకు గారెలే తినవలె; వింళకు భారతమే విన 

వలో అన్న నా నుడి తెలుంగు నాటదిగాని యావ 

ద్వారతముది గ"దని భావింతును. వేదవ్యాసుల 

కవితా మహిమకు లోపమారోపించుట కాదు 

కాని. భారతము తెలుయగు సంస్కృతములు 

రెండింటిని ఇరుగలంబట్టి అరసినచో పాతౌచి 

త్వము - స్వ భావో క్రీ = _క్రొావాతుర్యము, కవితా, 

కళ్ళ మున్నగు చన్నికగన్న కొన్నింట తెనుగు 

భారతమే మిన్నయని అన్నవారు "పెక్కురు 

కలరు. తెలుంగు మోది యభిమానమున వెలసిన 

అర్గవాద మే ఇది యందు కేమో! వదీ! వాల్మీకు 

లను తెలుగునాట ఈ నాంటివజకు మణువింపం 

గలిగిన తెలుంగు కవి యెవండు కానోపు! కాళి 

దాసుని కవితావెభవము కాదన్న _వెఖరి తెలు 

గులో కలదని వదీచూపుండు! పోతన్న తెలుగున 

భ క్రిరసమును పోంతవోసెనన్నవో తెలుంగు 

భాగవతమునకు వెలుగు కలుగలేదా! అందుకే 

కొందజు ఈ తీరుగ తీర్పొసలిరి;--- 

వ్యాసభారతము ఒక అమూల్యమగు బంగారు 

ముద్ద. అందులో అక్క-అగల ముక్కాలు ఏటి 

చితోవిచిత )ములగు నగిషీలు నాజూకుగ సంత 

రించి వలసిన నాణెమగు నగలుగ తెలుంగులకు 

“తెలుంగు భారతమును కవిత్రయము ప్రసాదించి 

యిచ్చిర్కి కావున తులసీదాసు రామాయణమున, 
పోతన భాగవతమున, కవిత ) యము శారతమున 

అనువాదములో “విశిష్య కే? యని పేరుమోసిరి. 

అన్నితృ్రయము లోకత్ర్యయము గుణత్రయము 

మునిత)యమువోలె తెలుణసనాట “కవిత 

(యము ఒకరూఢికెక్కినది. సర్వ కాలము సార్వ 

¥99 

జనీనము సర్యాంగపరిపుష్టము కావుటను కవిత) 

యము వారి కవిత నిత్యనూశ్నము నిరంతర 

వికాసభాసురము అయివెలయుచున్నది. ఒకా 

నొకరు అన్నట్లు కవితీయము వారి కవితా 

వెఖరికి రావ్యార్థసూచన ఆదిపర్వమున ఆదిపద్య 

ములోనే పోదిసేయంబడినది. 

L) వాణి గిరిజా శ్షిరాయ దధతో = ఇ త్యాది 

అందు వాణీపతి బ్రహ్మ, 

ఇందు తిక్క-న కవిబ్రహ్మ. ఇతని కవితా ప్రపం 

చము అనంతము. ఇతని వాణికి తెలుంగు 

దనము మాధుర్యము దక్కినవి. వాణికీ బ్రహ్మ 

"మొగము నెలవంట. కవిబ్యహ్మ భారతవాణికి 

“విరాటి వా _,రంభము ముఖము, | 

నేదాల జోలికి పోరాని వారికి-సంస్కృతి చక గా 

అంటని వారికి, ఉపనిషత్వారము వేదాంత భండా 

రము ఇదియని భారతమును పూర్వులు ప పంచ 

మునకుభూవిరంట. వేదములు నాలుగింటికి వెనుక 

పంచమవేదము భారత మనుటలో - ఇదియే 

యూహా, ఆదిమునియగు వేదవ్యాసుడు చేసిన 

వేదమునంటి విశంజసీనమగు భారతమును తెలు 

గులో తెచ్చుటకు అప్పటి దేశ పరిస్థితులు రాజకీయ 

ములు మతపువృ త్తి పథాన కారణములయి 

యుండును, నిర్భచనో త్తే తరరామా యణమును 

వాసిన తిక్కన “తిక్క. శర్మ యై “సోమయాజి 

యె భవ్యపురుషార్గ తరువునకు భారతము పక 

ఫలముగా భావించి అద్దాని తెనుళస బొసలో 

వినిర్మించి వై దికమార్గనిప్టమగు వర్తనమే 

నిర్వహం చినాండుం గీతాళా్త్రము తెలుగున 

తెచ్చుటలో “సోమయాజులకు  రుచింప లేదన 



గా 

కా ా = 

టకు వైదికనిస్టయే హేతువు కావచ్చును. 
అయితే శేవల వైదిక ధోరణినే అమవదింపక 
తక్కిన ము)క్కో-డి మతములను లెక్కకు తేక 
'ఉభయకవి మైలీ) అందుకొన్న ట్లు “పిష్ణురూ 

పాయ నమశ్శివాయ) అనుచు విశిష్టమార్షమున 

కిష్టపడినాడు. “సకల భువన రకుణ పిభువుశై 
యాద్యు లైన హరి వార హిరణ్యగర్భ పదొ్శమా 

నాణిపతులిను.__ ఆదికవి నన్నయభట్టారళులు 
అగ్గించియుండ _వారివారరూపమగు * పరతత, రి 

మును సోమయాజులు స్తుతించెను, భక్తిపిప 

త్రులమాట యబుంచి కేవల రణరంగ గాథలకు 

మురిసిపోయి “అస్నృదియ వంశమున బిసిస్తలన 

పాండ వేయ ల చరితము నాకు వినంగ నభిన్మ 

మని చాళుక్యమహాపతి యానతీయ నాతనిమేర 

నన్నుపార్యుండు తెలుగు సేంత కుపకమిం చెను, 

రాజులకొలువులో రోజులు కడపువాంజచెయయు 

తాను వ్రాయు పిబంధమండలికి అధీనాథుం 

డగు పురుషు డెన్యండా యని కవిబ్రహ్మ ఆరాట 

పజెను. నిద)తోవచ్చి జనరు (డు వాత్సల్యము 

చూపుట, కర్తవ్య మిద్దిగదా యని కజపుట 
తెలుపన కిదియొక కొంగొత్త, “ఈద్భశంబు 

లగు పుణ్యపిబంధములు దేవసన్ని ఢం బశం 

సిీచుటయు నొక్క- యారాధన ఏవెేషంిబని 

షషుంతములు ముచాటించుటయు కవిబ)హ 

చేసే స్తునకు ఘనత కూస్చినడి. 6 

మహితాత్కుండగు నన్నయభట్టును ఆంధ్ర 
కవిత్వ ఏ ఫారదుండని విద్యా దై తుండని సోము 

యాజులు స్తుతించినను తెౌను తొక్కిన 

తోొనకు "తెలు౧స దనమును మటువక విళి 

ష్టతను జూపెను. నన్నపార్యుని కైతేలో 
లాంతులు (అతీర రమ్యుత' నాదరించిరన్న 

గీర్వాణ వాణికి మెచ్చు వచ్చినదని భావముః 

ఫ్1 

కవిబకోహ్మ == కీసి 

ఆనాటి కాతో )వయే అమితమాస హతము" 

ఆపాదించి యుండవచ్చును. కాలము ౪కు! 

అఫిరుచులు మారి తెలుస కకితకు ఒక విఇవన 

యేర్పడి పలువుర మో లను వన్నెచినై*. 

పచరింపం దొడలగాను, కేవలము 

బలసి * తెలులసబాసను' “శూ దముగా భావిం? 
ఉప్పుపప్పులు కూడ “లవణా దికముగ పలికి 
గాని తరింపమను తలతిక్కలు ముడిరిన మాను 

సులకు “తెలుస మిారుటిను జూవీన మపవాకఐ 

తిక్కన సోమయాజి. ఆయన ఉపక మించిన 

“కరుణారసము పొంగి తొరలొకు బాకు IS 

స్థవ్స్ రేఖ నవ్బుతంబు జాలువాజ 

గుజియైన చెలువున నెజుసిన లోకర 

యా మన్న గరళంబుచాయదో (ప 

ఎలమి సన్నిధిచేసె స ర్వేశ్వరుండు 

అను స ర్వెశ్వరస్తుతిలోనే కవితామృతము జాలు 

సాబు చున్న ది. 

ఒకా “శాంతిలో మాట అటుండ. తక్కిన పకు 

నాలుగు కృతులందును తిక్క-నమసిషీ ఒకొక 

“పాత్రను తానే వహించి రసన్మోరక ములకు 

ఘట్టములను సమకూర్పుచు భారత  గాఫను 

నాటక మాడించుచు నడుపును. అందలి పాతు 

"తెలుగు నేల యందలివే అన్నంత , మైకము 

మనకు కలిగించు కవితా రమ్యత కవిబ్బహ్నా 

సొమ్ము. కవితా నై భవము (పస్ఫుటము కావలె 

నన్న ఆకవి కెకొన్న “కావ్యవస్తువు" కా 

మూడువంతులు ఉపకరించుట సవా జ ము, 

నన్నయ భట్టారకుని మూడు కృతులలో ఈ 

యంశము స్మరించు చుండును. తిక్కన కవితకు 

ఇతి వృత్తపు నింపుకూడ సొంపులు పొంపీరివే 

శేసినది. అదే ఆయన గొప్ప “అదృష్టము: 

జరగా 



శ్ర ఆయ్యరికి వేంకటగ మణయ్య ౌ రి సన్మాన నం చిక 

భా గాథలో మొత్త ము రాజకీయ వేత్త గ 

తిపిచిత) ఇ ప్రకృృత్గ ౫ శ్రీకృషుని జతించుటలో 

అనువను ఘట్టము ఉద్యో గ్య పర్వము కాక మేపి! 

మనుమ సిద్ధి హుక్ హాలీ కాయిన్రుణో మెలయగ 

నేర్చిన తిక నమనిషీ తావే సంధికోసవమని పాండ 

వులపతుమున కౌరవులవద్లక గ: దెంచెనా యన్నట్టు 

పృత్నకురము ' పృకిబింబించును, సుత తృనపులి 

య్ భర రాజు కార్యనిర్వాహక మున ఘనుడు 

కావ్రుటను గాచ మాటలతో ఆరితేరిన కవ 

మూరి శే “సినమాలు ఉబడేరింతుటలో మొన 

గాదు అయినట్లు 

“మ మ్మైజుంను 'దెదిరి సయయను 

నిమ్మి యెజు గు చర్థిస్వి వెజ్ చె జటులసదు నొ 

కమ్ముల ప పదెతి నెలుగుదు 

పొమ్మివ్యండ ఏకు చేను బుద్ధులు సా ఎన్? 

అను సోమయాజి పలుకులో స స్ప్ఫోరించుచుండును. 

“తత రమ్యా శకుంతలా” యన్నట్లు పదు 

మిది పర్య ములణో వికాటోదోగ ములకు న గు 

ఇతివృ త్మ సౌరభము తిక్కన చేతిలో మిక్కి లి 

మెటుక్కి_ నది. అంధా/వనిమోదముం బొరయు 

నట్టు కవిత దిమోవిధి కలిగి తిక్క-న గద్యుపద న్య 

ములు రచించి నాం డనుటతో _ కెలులో దన 

మును వలచిన ఆం ధులనిశాని కేవలము తెలుగు 

దేశములో పుట్టి పెరిగిన అంధు)లని కాదు 

భావము... 

“ర గకగాం గూడు 'భారలు - గోడీగ జాతులు 

కొదమ పెంటులు - కక ముట్టునకు - తెవుల 

గొంటులనై న దీర్చుట - కదుపు చేర్చుట - పసికి 

జాలం ార్ప్చుట _ కాళ్ళ యొపీ ద మాండుకట్టు- 

వెయ్యెల దామెన _ నునుసెల గోలలు _ ఆంబోతు 

వంచితంబు పెగాలి ఏచుట _ గొడ్డున పన 

జూలు నిలుచుట _ ఉంగిడీ _ అదురు- త్తంక్క 

౪50౨ 

కడుపు కూడువెట్ది కట్టం జీకయిచ్చి సాకుట -నేల 

నాలుగు చెబుగులు - వీపున మండీ వెట్టుట - 

ఆండుంబ్యువుఎశోజయుట్టుట ల్లా అచ్చున6 బె్టైట 

వెళాము సుల్లగిలుట ఆ బేదుకుచవి - వాలుగ 

సోగలు _ వాలిక శనూపులు _ చిద్దుముక్జాడు _ 

చుబ్బ న చమొఆుఎు - వెంబాబు 

నెనగ౫లు - పలుచని రొంపులు _ 

వడిన కొనుట _ గండరించుట.. గుజగుకలాడుట- 

వట్ట్డ్ొకుట - ఆడు కూయులు _ ఆలకూయులు _ 

రాచవరాట- పుగపు*. బాకు_ట- అంకటిఫాద్దు- 

- ముటుసాటు = 
రలు 

విన్సికి విండలు 

దత కు రిత - మంచె మగండు _ చాపక్ట్టు యు 
ఎ వానల న 

కవిండిప్ వండు - ఏలీనవాడు - నంటలవాహకు - 

బొమ్మ పొతి కం ఏచ్చుకు కిశుగు _ చేయీా౭తే 

సియట -_ తీగ దిగచెన గతి - శాడిన నరికిన 
భంగి _ సాంచాలుగా వియ్యలు -_ చేల్పువచ్చిన 

యట్ల [గణము సెగుగుట] గజిబిజి - చి-దజ 

వందటు -  'అఅవజలు - వజ్టుపెట్టు. - పచ్చడీ 

గలపంగ _ కాలువ తక్కువ సౌరలు _ కౌరవసే 

యేడ _ ఇపియొక గా పాట్లు క్ు స నయ్యెం గాని- 

హెయి రావలయు మాకు (పోన లెను - తేలయంపీ 

చెసా) 
పత్యాదలు లమైపలతులు తెలుగు పలుకులు 

లీక్క-న్నవి తెలుప జెందములకు విందులు కుడుపు 

చుండును, 

సెట్టారు మండలము నను _ కోంతకుం గొంత 

పసంటూరు పగగణాలోను “వాడు వేయడానికి 

రాలేదు చెప్పటానికి ఒప్పుకోడు , అనుమాట 

లలో “చేసేదానికి చెప్పేదానికి అన్న ధోరణి 
కద్దు. ఇచే తక్క-న్న తన ప్రబంధమున బంధించి 

చమూవినాండు.__ 

“ఒంటి దిరుగు దాని కోర్వదు - ఒక్కు-డుగు నేగెడు 

దానికి నోర్వను _ ఇప్పుడు వచ్చిన దానికిం గతం 



బెయ్య న... మారొ-నం జాతాౌకుడానికిం 

వానిని _ గక్కు-న ముశైకుదానికిం దగన్ .౫ 
ఇట్ట ఏ న్యానహారికపు న సొంపు - ఈరచంంో 

దగు 

' అనంతములు, అన్వయ కీవత దరికిరానియక పద్య 
రచనము గద్యము 7 నడకెంచిన ఘట్రములు 
సంస్ఫాతేనము లో "కాళి దానునకుంబో అ En 
గున విశిష్యములు తిక్కన్న శే కలవు, 
“అకట! దుళ్ళా 

సనుండు లోనె నవారు సమన్సిన చంద్రం 
బును బంధునహితముగ ౫ 

రుని గీటడంచెన విధంబునుం జూడ (డై 

లది సోమయాజుల కవితా పాక్రమునం. 

అందమగు కందము, 

కొళో 

బడిన 

పౌరాణికుల మాటల ? సురులకు నిరంతరము 

అనుకూలము (పొగదనవును మాటయమీ కాన 
రాక్ పద్య మేగాక గ ద్య్యముకూ డ_ఒక వింతవన్నె 
లీనుచుండుట తిక్కన్న శే చెల్లును. యుద్దభుట్ట మే 
ఇంళొకరి కవనమైనచోే “కాయను, “చంపెను, 
చచ్చెను, అని పిండి త్యాము కేలుచు విసుగు 
కగొగించుట మన మెబుంగుదుము లిక్కచన పచ 

రించిన సంగాగము రంగమున  అుపపోటరుల 

వాడిశూపుల వేకిగుచుశేగాక నడుమ నడువు 

క ర్లాదప్రుల మాటలపోటులు సైతము చనులు 

నొలుపుచుండజ, ను, యుదరంగ మునం గథావిధాన శ్ర) ద్ద 

కవిబిహ్మ _ కవిత్వడ్క్ష 

మును పరుగులెతి పక యాంచి యాంచి తూచి 
తూచి ప్పకివ్య కికి అయ్యది ఒకానొక తలం 
పును ఒినంగునట్టు తిక్కన్న. చక ౫ చిఈ0ం 
చును, అభిమన్న వధానంతంము నొంతి సుధ 
దల యేడ్నులుగాని కౌరవుల యిల్లాండు). పతి 
వీహీనలయి అగతిశలయి దురవిల్లిన ఘట్రములు 
గాని ఆ పలుకులు అచ్చముగ. డ్రి ప 3 4క్ఫతి 
నుండియె వెలువజనా యన్నట్లు విస్తయము 
గొబుపునంత నె స్వా భావిక సౌందర రకము మాప 

ట్టును. 

తిక_న పూనిన కవి త్తః పదితూవిధి ధిలో ఇది మొక 
లవ తేశపు మచ్చుతునక. వెదాంత  బోకలో. 
గాని - ఇకివ్భ త్తమును అంతిగ్షర్భితిముగ : జేసి 

కొన్న సూర్మోదయాది వర్ల నాఘట్లములలోం 

కవితాషరిపాకమునగాని - శొస్ర్రము 

వోలె తాసించు సరణిలోంగాని _ ఇెకిహానికుల 

కింపు నింపు భావపరంపరలోయగ ని. లాతుణి 

కులు మన్నించు సర్వలతుణ 

బ్తెవి ఇట్టివని తిక్కన్న తో)వలు (వేలెత్తిదూప 

వలయునన్న ఆదియుక మతోకాయముగఆ 

గ్రంథ మె యగును. ఇది దిజ్నాతమని భావించి 

ఒక మూటమాతము విన్న వంతును 

గాని అ 

తిక నసోవుయాజి కాళిదాసును పోలుచుండునుం 

నన్నయ భట్టారకుడు భవఘాతిని పురుడించును. 

A 

పడ్ మునణగాని 

శ 



ఆంధుకవులు = రథాద ఎస 
శ వడ్ల మూడి వెంకటరత్న ము. 

కావ్యముల'స కవితా శిల్ప నైపుణ్య మెంతయవ 

సరమో కథా ఎైచితి)యు నంతయవసరమే. 

కధా చమతాకరిదూరమగు.. శిల్పసంపదకు 

ఉచితమగు నాధారము దుర్హ్శభము. అంతియ 

కాక శరీరమునకు _ వన్నెలుచిన్నెలు _ దిద్దుట 
యెట్లు శిల్పమో మనోవార కథాకల్పనయు 

నట్లు శిల్పమే, కనుకనే కావ్యమున కథారచన 
మున కంతేటి (పాథాన్యము. అయినను, ఆంధ) 

కనులు మ్మాతము క థానిర్భాణమున (మూగన్ను 

వెట్టినారు. కనుక నే విమర్శకులు, 

“ఆంధ్ర (పబంధకవులకు కథా రచనా చాతు 

ర్యము పూజ్యము, ఇతరులు కల్పించిన క్రధకు 

పూజలు దిద్ది అందచందములు కూర్చశలకు 

గాని నూత్న కల్పనా శిల్పమునకు తల పెట్టరు 

ఎంత సేపును అష్టాదశ వన్షనముల బట్టుకొని 

పాకులా డ్రుదురు గాని స్వతంత కల్పునాభీ 

లావ నాసి అందురు ఈపీవాదము నిరా 

ధభారముశాదు. ఇందు సత్యము లేకా లేను, 

కాని దీనికి కారణమేమి * (పబంధకవులు కథా 
(ప్రాధాన్యమును గుర్తించిరా! వారు (క్రొత్త 
(కొత్త పోకడల కుత్చహపింతురా ల క్యావవస్తు 

విషయమున వారి యభ్లి పాయ మెట్టిది కి 

యొకించుక పరికింతము* 

అని 

కవులు కావ్య నిఠర్మాణముూను తల పెట్టుటకు కారణ 

ములుపెక్కు-లు. (_ యోజనములు నచేకములు, 

“కావంయశ సేఒర్థకృ తే వ్యవహార విచే 
కి వేతరకుతయ్ ...” ఈమొుదలగు సామాగ 

లాభములు మూతము గాక విశ్వక్రేయము 

కావ్యపరమ ప గ యోజనమని 'పెక్కుర దృఢాభీ 

(పాయము. విక్ళ(శేయః కరమైనప్పుజే కావ్య 

నమగ)శ క్షి వివిియోగపడును. కాదిచో ఆకౌన్య 
ఫక్రిలోని కొంతభాగము సిరరకము కావలసీ 

వచ్చును. కనుక కావ్య ప్రయోజనము నవలో 

కించునపుడు లోకమున కిది యంత మేలు చేయ 

గల్లునో గమనింపవలయును. కాని మేది (శ్రేయః! 

కరము * అను విషయమును నిర యించుట 

కష్టము. అందునను సంప్రదాయములు సామా 
జ్యములు తల[కిందు లగుచున్న యూసవమయమున 

ఆ నిర్ణయము సర్వధా యసంభనమేయగును, 

అయినను కవివరుల యభీ పాాయము ననుసరించి 

యాగ్రేయమును వారుగ్రేశించిన దానిని మనము 
కొంత వర కూహింపవచ్చును. దానినిబట్రి కథా 

నిర్మాణమున వారి తలంపులు మస కవగతము 

కాగఅవు, 

పూర్వక వులు కావ్యముక్ "అకు కావ్యమునిర్మి౧ప 

"లేదు, వారి దృ లో “కళ సత్వము! సత్యము 

మతము? కనుక కలా మతముల కనినాభాన 

సంబంధ మున్నది, నారుకావ్యమును కళగా నను 

భవింపక మోక్ష పా ్రికి పుణ్యలోక పాపి కి 

పరంపరా సాధనముగ నుపయో గింప దలంచి 

నారు. గాయకో తముడగు త్యాగరాజు తేనగాన 

కోలా పాగవీణ్య మును సాహీళ్యేముతో మేలగించి 

శ్రీరామ చంద్రుని ఏకాంతోపాసనా మం 

ముగ నినియోాగించినాడు. అటులనే నూర 

కవీందు9లు తమ కవితా పాభ వముల్ 

వాచామగోచరుడగు సరమాత్నకు రూపకిల్సన 

మొనరించి చేనకీ తర్హకముగ భకౌను యాయిగ 
జేసినారు. కవుల కావ్యములును శిల్పుల శిల్పము 

రంళ 



లును కళావస్తువులు రెండును మానవుని పర 

నిర్వాణమునకు గొనిపోవు యానపాత్రగ నొన 
రింప నెంచినారు. లలీతకళ ౫ాత్రుమే యాన౦ద 

పర సీమల 'జేర్చగల య పుడు పుణ్యపూరుష 

గుణగణ వర్ల స మాతో వను లెస్పగ నాకో ర్థిం 

చుటకు తోొడుపడదా! 

కనుకనే రాజరాజన శేందు)డు 

“ అమల సువర్ష నంగ ఖుర 

మై కపిల బగు గోథతంబు ను 

త్తమ బహువేద వ్మిపులకు 

దానము చేసిన తత్సలంబు త 

థ్యమ సమకూరు ఖెరత క 

థా(శ వణాభిగతిక౯ా ...౫ 

అని భారతమును జెప్పగోరినాడు, అందునను 

“అక్మదీయ వం 

సమయమున బ,సిన్హ్హలె విమల 

సద్దుణ శోభితులెన వారి 

చరితుమనుటచే నతసికి కరము పి్రియమగుట 

వింత కాదు. 

మతి కఏశ్వరులో 1! కథా చమతొా-రమును 

సకసార్థయు క్తిని కవితా నై పుణ్యమును, కలా 

పుసిని, పశ్య శ్రేయము నభిలపీంతురు. కనుకనే 

నన్నయ భట్లారకు కు 

“సారముతిం గవీందు)లు [ప 

సన్నక ణా కవి తర యు క్తిలో 

నారసీ మేలునా... ... అనియు 

కర 44999, వుపహో 

ఛారత సంపహితారచన 

బంధురు(డ య్యె జగద్ధితంబుగన్ ”' 

అనియును జెప్పియున్నా6డు 
కనులు అభిలపించు [పసన్న కథ యెట్టిదో భట్టా 

రకుడు మజీయొక తావున (పకటించియున్నాండు' 

ఈయ 

కవిబ్రహ్మ -- కవిత్వదీక్ష 

నై మిశారణ్న్యమున సత్రయాగము చేయుచున్న 

శౌనకమహర్షి పౌరాణిసండగు శావముహ ర్థణితో 

తమకు కథ కెపమని కోరుచు?- 

క. ఏయది వాద్య, మపూర్ణం 

చేయది, యెద్దాని వినిన నెబుక సమ్మగం 

బై యుండు నఘ నిబ్బర్భణ 

మేయది యక్క-ధయ పినంగనిష్టము మాకున్ 

(ఆది 1 ఈ. 29 ప్ర అని చెప్పెను. 

దీనినిబట్టి వారి య భిపా/యమున కథలో నుండ 

వలయు విశేషములు నాలుగు, 

J. హృద్యత, ౨, నపీనత్క శి. జ్ఞానము కల్లుట, 

4. సాపనాశము. 

కావ్యక _ర్తల యాదర్శములో నింతకంచు విశా 

లాదర్శము గానరాదు. కథ మనోహరముగా 

కళాసంపదతో తూగుచు నుండవలయును, అది 

కా) త్తదిగా నుండవలయును. తచ్చ్రవణ పఠన 

ములవలన జ్ఞానము ~లుగవలయును, పాపము 

నాశ ముంది పుణ్యముగ లుగ వలయును, 

సీతినో, ధర్శమునో బోధింపగోరి కళకు విక్ళలరిని 

౫లిగించునెడల కళకొఅకు కళను నిర్మింప 

వలయు, ననదగునుగాని కలాదృష్టలో సొంపు 

పడకుండ ఆ సీతిధర్యముల నుపదేశించునప్పుడు 

వమునజేల సంకోచము! సీతియు కళయు భిన్నా 

శయములు గావుగదా ! సీతియున్న చోట కళ 

యుండదు. కళయున్నాచోట సీకియు డదు అన 

శాదుగదా ! 

మతి సీతియేది? ధర్యమేడి అవి స్థిరములాః 

వానికి !మార్చులు గలుగవా! అని సంఘాశ్రయ 

ములా సంఘతారకములా! అను ప్రశ్న పరం 

పరలు గలుగవచ్చునుగాని యా ఏిషయము మున 

కప స్తుతముః 



(శ్ర ఆయ్యుంకి వేంకటరమణయ్యగారి సన్యాన సంచిక 

దీనినిబట్టి కళకు లోటురాకుండ కాన్నము నీతినో, 
ధర్శమునో, కశాంతాసమ్మికిమై యుప చేశింప 
వచ్చునని లేలుచున్నది. అటులేయయిన-చో 
నడి మజింత సంతోవడాయక మగుట కేమి 

వింత! చలువగల వెన్నెలలకు మనోవార సౌగం 

ధ్యమును, దానికితో డుగమాధుర్న ము, నొడ గూడి 

నచో నది యత్యాదర మూలమే యగుకుగదా ! 
అట్టి కాన్యము దుర్లభము గా వ వచ్చును గాని సర్వధా 

యసంభావమగునాఃక  కావ్య(యున కుపమాన 

మగు కాంతారత్నము మనోవార సౌందర్యము చే 
మధుర వాక్యములచే ఉ_త్తీమగుణ రత్నములవే 

పూజసీయు రాలగుచున్నది గదా ! 

మన కవీశ్యరులు కథా శరీరమున నగిమీలు దిద్దు 
టలో హృద్యత నారాధించినారు. కాని కధా 
రూపమునందలి హృద్యతే అంత పరిపూర్ణత 

నొంద లేదనవచ్చును, 

మీ నవీనత! తెనుగునం దావణుకు లేని (గంథ 
ములను భాషాంతరీ కరణము చేయుట, నపీనత 
యని ఆంధ కావ్యకర్త రల య పాగ్టీయమైనట్లు 

తోచును. కానిచో ఎల్లరు ఆ సాస్కత పురా 

ఆఅములనే (తవ్వనేల 1. "గా మా.యణమువంటి 
కొలది గింథములను వాసివదే వాయువు 
కొందణున్నను మొ త్తముమిద వా) త్ర త క త్త 
కథలను గహించిసారని యే యనవచ్చును, తడ 
"లేయయినచో నప్పు ఉతర భాపలనుండి మార్చు 

చున్న కథలన్నియు నాఘఫారములే యగును, 
ఇవి యాంధ్యమునకు నొ త్తవిగావచ్చును. ?కాని 
యయా "కావ్యకర్త గల ప్రత్యేకత, వారి కల్పనా 

కొలనము తంచేమున్నదీ 1 కవుల కల్పనమున కద్ 
యొజగల్లు కాగలుగునా * నన్నయకు భారతమే 
రచియింపనవ సరము గల్రెన్ను వలయన రాజరాజ 

ఈ౦౬ా 

నందుడు భారిత్రగూ నే రచియింపనోరెను 

గదా! మణి తక్కి నకవులకు పెక్కురకు పూరా 
ఇమే యేల శరణ్న్మ మరలి నగి ? 

వారైన నూత్న కథ శేల పూనుకోలేద? శౌన 
కాది మహార్తులశే ఛాంతకథ యపూస్వమె 
సూతునివలన వారు వినవలసినష్టూకు ఆంధ్రఎజన 

సానూన్య మునకు తక్కిన పురాణకథ లపూర్వ 

ములగుటభో వింతయేముండును ౪ ఏమియు 

శ)మింపక యే కారత్తకొ)త్త కథలు లభించు 

చున్న పుడు ఇక శ్రమపడి యలవలసిన యవ 

సరమేమిగలదు * కినుక నవీుంకథా నిర్మాణము 

నకు ఈ భావము కొంత వేసు పురుగువలె పని 

చేసి యుండవచ్చును. 

మజటి మూడవలతుణము “ జూనదాయకము 

“ధర్శతత్వజ్ఞులు ధర్మిశాన్ర్రంబని 

యధ్యాత్మవిదులు వేదాంత మనియు 

సీతి ఏచక్షుణుల్ సీలీశ్యాన్ర్రంబని 

కొనిమాడుచుండ...” 

నలరునట్లు భారతము నిర్భి ప ప బడినది, ఇదిన్టూల 

శాయమగుటచే నీతులు ధర్మములు ఎన్ని యిన 

చెప్పుటకు చెప్పించుటకు నవకాశము గలదు, 

గాని మతి తక్కి-న కావ్య సామాన్యమునకో! 

ఇట్టివాని ను ర్రేశించియే 

“పాయక పూర్వ గాథ లని 

ప/త్న కఏీందు)లు నేటిదాక్ రా 

మాయణ భారతాది కతు 

లన్నియు (వాసిరి త్రిప్పి తిప్పి యే 

దో యొక కబ్బమంచుదల 

కొక్క-టి యక్కొ_ట నూతనాంక మే 

దో యుకశునియుం దెలుప 
నోబని [గంథ సమూవా 'మేటికో?ి? 



అని సూతపురాణము శంకించు చున్నది. పురా 

ణముల నుండి గ్రహించిన కథ కినుక విజానము 
Gat 

గానరాక పోయినను కావ్యమున నేదో ముక 
న్యంగ్యమును మెకిలాగి యది కాం తాభాపమున 

బోధించు చున్న దందము, 

ద్రక నాలుగవ లవీణము;_ పొపనానేముః 

నన్నయ భెట్టారకుడు సూతుసివలెనే తన భారత 

మునకు ఫలశు)శీని గంపంత చెప్పినాడు, 

నీ, ఆయురర్గులకు దీరాయుర వావి యు 
౪ య యాన 

నష్ధార్థు ఎరు ఒపులార్థములును, 

ధ ర్నార్జులమ నిత్య ఫర సవా వియు, 

వినయాడ్ద లు మహో వినయమతియు, 

బుక్హర్గుల ఏ బ' ఇుపుత) సమృద్ధియు, 

సంపదర్థుల కెష్టసంపదలును, 

గాపంచు నెపుడు భావించి వినుచుండు 

వారల కిమ్మహో ఛభారతంబు 

ఆ. వె, భక్షియుక్తు _లెన భాగవతు'కు (శ్రీ 
ఖే. 5 | సృ భుండు భక్తవత్సలుండు 

భఛవభయంబులెబ్ల, బాపి యిహోర సం 
వి 

నిది గరుణతోడం. చేయునటు, 
స్ Poe) 

భారతము తన్ను విన్న వారికి. జేయునట 

నన్నయ యుశేశించెనో లేదో కాని వరాష్ట్రలు 

వర్ష సమృద్ధికై అకగాడకథటాడ భారతము చదువు 

చున్నటు మనము అప్పుడప్పుడు పత్తికలలో 

చదువ్రుచున్నా ము. - 

మతి యిశెన్ని ఫలములున్నవో యెవరు చెప్ప 

గలరు? 

సీం, 

ఆ.వె, దానములను బహువిధక )తుసుత జప 

బ్రహ్మచర్య ములను బడయ బడిన 

క్ర వ్బహ్మ a కవిస్తనిక్ష 

పుణ్యఫలము వడయంబోలు న కేషపా 

పఠే యంబునగు కుభంబు పషెుుగు. 

6. భారతీయ భా 

రత్యవురాప గాఘము, సి 

రంతర సంతత పుణ్యసంప దు 
నొ జ్ లొ 

న్నత్యభినృద్ధి యు విని 

నం గొనియాడిన నెలవారికీన్ ” 
“కమసియ ధర్మార్థ కామమోాశుములకు 

నత్వ త సాధనం బయినడూాని 
(4 

వేడ్క-లోం దవిలి తన్ వినుచున్న వారల 
క మత శుభకరం బయినదాని 

రాజుల సఖ భూ రాజ్యాఇన్ఫద్ది ని 

త్యాభ్యుద య (వదం ఖుయివ దాని 

వాజనకాయ [పవ ర్తితానేక జ 
- ee 

న్నా ఘవబర్నృ్యణ : బయినదాని” 
య్ య్ 

“ఆయుష్యుంబితిహాస వస్తుసముడా 

యం[ైహీకా ముమ్మ్క 

శ్రేయః (వాక్తీనిమి త్త ముత్తమసభా 

"సివ్యంబు లోకాషము 

న్యామైశాంత గృహంబు నాంబరగు 

నని భారతమును గూర్చి వాటియున్నాండు, 

్రంతియ కాక ఉపాఖ్యానముల సందర్భమునను 

అనువగు తొవులను పఠన శవణ మహిమన 

వరించి యున్నాండు. కోరినకోరికలు నేర వేర్చుచు 
a) 

కావ్యమిట్లు విశ్వ, శేయము కావలెనని కాదు 

గదా నన్నయ తలంపు! 

నన్నయ తనకాలమున నాంధ దేశమున బహుళ 

వ్యా ప్తమ్ములైన బౌద్ధ _జెన మతములను తుడిచి 

వెచి వదిక మతమును పునరుదరింపం బూనిన 
య సహ న న 

వాడు గాన్రన తనే భారతమును చదువుటనై జ 

సామాన్యము నాకక్షింప దలచి ఫలకుతి నింతే 

విపులముగా జెప్పియుండును. 

ళో 



త్ర ఆయ్యం౦కీ వేంకటర మణయ్యగారి సన్మాన సంచక 

కాని యిదియీ సంవదాయమై (పతిశవియు తన 

కావ్యము విన్న-చో దీర్హాయు రర్గాదులు కలుగు 

నని నుడువుటకు దారిమాళకినది, కావ్యము 

బహుళ  |ప్రణార మందుటకు జనసామాన్యము 
శ)పణ పఠనములచే నాదరించుటకు నాకర్షక 
ముగా సీఫల శు0)తి రచియింపబడ సాగినది, 
ఇదియే కావ్యపఠ నాడులకు జనసామాన్యమున 
తా వేర్పజచి యుండును, | 
కనుకనే కళా పూర్ణోదయము వంటి కల్పితపబంధ 
రచనమునకు సమకట్ట 

“పుణ్యవస్తువర్ణ నాకర నీయంబును.” అనియొక 
విశేషణమును ఆకవి చేర్పుకొన వలసివచ్చినది, 
అంతియ కాక, 

సీ, “ఆక్షథలి(కం జెప్పినట్టి వారును విని 
నట్టివారును ధాత్సియందుయిుక్త 

పౌత్త)పి వౌళ్సాది బహుసంతతియు: దన 
ర్పుచు జిరకాలంబు ప్రచురసంప 

డభివృద్ధి శోభిత శుభసౌఖ్యములు గాంతు 
రనుమాట యున్నది యాది యంద” 

అని అతి (పౌఢముగా నొక పాత చేతబలికించి 

నాడువుజీయు ళం ఆం అకళా 
పూర్తుకథల్ వీసం జదువ. 

ఆ _ బొల్బుగ సంతతి వై భవాది వి 
- _భర్షశుభంబు కల్నికయు 

దీవన మున్నది గల్ల్తెగాన నా 

నిర్గయమార్యు లెల్లమడి 

" నిల్పి వినుండు పఠింపు డింపుతోన్ - 
- (కశా8.262) 

వముజ్తి యితర 

a 

wom ha rt 

అని భరత వాక్షము పలుకుటకు 
కారణ మే ముండును? - * . 

ఇట్లు కావ్యపకనమున పుణ్య లాభమును జూపు 

శోంశా 

టకు పురాణకథలే మెంతయు దగినవి, కల్పిత 
మైనచేో నెంత చక్కని దెనను దానియందు 
విశ్వాసమెట్లు కుబుకును? అడి కావలసిన కోరి 
కల నెట్టియగలదు? అట్టిది పాఠకుల పఠనమునక్క 
వోతల  శ)వణమునకు, సమాకర్ష ణీయము 
గాలేదుగదా! కనుక కవిచం(దులుకథాకల్స నము 
నకు నీరు విడిచి పురాణముల నాశ్రయింపవలసిన 
న్యారెరి, 

క కావ్యపఠన పుణ్యమునకు కారణక )మమును 

భాగవత మిట్లు వివరించినడి, 
“పుణ్య (శ్రవణ కీర నుండై న కృష్ణుండు తన కథలు 

ఏనువారి హృదయంబు లందునిలిచి శుభంబు 

లాచరించు, నశుభంబులు పరిహారించు, నకు 

భంబులూ నష్టంబులయిన భాగవత సేవావిశేషం 

బున నిక్పలభక్షి యుదయించు, భకి, గలుగ రజ 

సృవెళాగుణ (పభూతంబులయిన "కావు లోభాదు 

లకు వశేంబుగాకే చిత్తంబు సత్వ గుణంబున6 (బస 

న్న్న౦బగుం బగసన్నమనసుు-౦డెనము కృసంగుం 

డగు ముక్తసంగుం డైన సీశ్వర తత్వ జ్ఞానంబు 

సిద్ధించు, సీశ్వురుండు గానంబడిన జి జ్ఞడ గ)థన 

రూపంబెన యహాంశకారంబు ఫీన్నంబగు, నహాం 

కారంబు భిన్నం జైన నసంభావనాది రూపంబు 

లగు సంశయంబులు విచ్చిన్నంబులగు, సంశయ 

విచ్చేదంబెన ననారబ్ధఫలంబులైన కోర్ళంబులు 
ని శ్నేషంబులె నశించు. 

ఇంత గట్టిగ ఫలములను జెప్పినప్పుడు ఎన్వడు 

శేవలరస్యాలాపీ.యై, చమత్కా-రాను రక్తుండై. 

'కావ్యపఠనముసకు జబూనుకొనును. విశ్వ శ్రేయ 

మగు నిట్టి కావ్యమునకుగాక శేవల ఠసమాత 9 

ప)యోజకమగు కావ్యరచనమునకు ఎవ్వడు 

తేలపెట్టును? _ | 



ట్టి కావ్య పఠన శ )వణఫలమునచే గాబోలు 

ఛౌరతీయుల 'అనారబ్ధఫలంబు లై న కర్కంబులు 

నిశ్శేషంబు లై నరించినవి.’ 

రామరాజ భూషణుడు కొంత స్వాతంత ము 

వహించి కొంత కల్పన క వకాశవిచ్చినను పుణ్య 

కథను మాత్రము విడువ లేక పోయినాండు. 

“జీవల కొల్పసాకథలు 

కృతి)మరత్నము లాద్య సత్క_థల్ ” 

వావిరి. బుట్టు రత్నము ల 

వారిత సత్క_వికల్పనావిఖభూ 

పావవాపూర్వవృ త్తములు 

సానలః దీజీన జాతిరత్న ముల్ 

గావున నిట్టి పుణ్య కథ 

గావళలో'నని పలికినాడ్ను. 

ర్ స్వతంత, కథ యెట్లు 'బయల్పడగలదు ? 

A 

ఆంధకవులు - కథాదృష్ట 

కవుల కల్పనాచాతుర్య మెట్లు విలసిల్ల గలదు ? 

కల్పి తక థా విరాజితమగు “క శాపూర్ణోదయ” 
మును రచియించిన వెనుక సూరనామాత్వు(డు 

తిరిగి పురాణముల నాశ్ళయించి పిభావతీ 

పృద్యుమ్నమును నిర్మింపందలంచి నప్పుడు కవుల 
కల్పనా శక్తి రంజిల్లుట కవకాళ మెట్లుండును ? 

ఒక వంక కవుల సాంప్రదాయ మిట్టుండగా 

లత్నణక_ర్తలు పుణ్య పురుష నాయక త్భము గల 

కావ్యములనే యెక్కు.వగ గారవింప దొడగిరి, 

లత్షణక_ర్పలు, ప్రభువులు, చేశమున పుణ్య 

వ్యా కింత నులభోపాయములు కనిపట్టు 

చుండగా, కావ్యకర్త రలు పుణ్యమింత విరివిగా 

పంచి పెట్టుచుండగా, (పజలు వలచిన వస్తువులెల్ల 

నింత సమృద్ధిగా సమకూరుచుండగా, శావ్యము 

విశ్వ శ్రేయముకాక యేమగును? 

గంథాలయములు 

(శ్రీ మైనంపాటి హనుమంతకవి 

గీ. రాష్ట్రమును బాలనముసేయు రాజువోలె, గృహముపాలన మొనరించు గృహిణి వోతె 
గగంథభాండార పాలనాక్రమము నెజుగు, వాండు భాండారకుండడొకండె వసుధయందు. 

సీ. వివిధజాతుల గ)ంథవితతి వేర్వేరుగా, జాపీతాలను మిరు సల్పు డయ్య 

చదువంగ నే తెంచు జనముల కా గ్రంథ, సమితి నోవికతో నొస సంగుడయ్య 
చదువ లేనటి బ్ర యక్జానుల కా వా త్త ,ముల యర్ధముల లెస్స దెలుపుండయ్య 

గంథాలయోప "యోగము తెకుంగని వారి, కభిరుచి కలిగింప నరయుడయ్య 

గీ. బాలురకు స్త్రీలకును గ)ంథపఠనమందుు ఘనతరాస క్షి గలిగింపం గడగుడయ్య 
- జ్ఞానభిక్షను జనుల కొసంగుడయ్య, ఆంధ సోదరులార మహాత్ములార! 

నీ, పఠన మందిరముల: బటు సమర్గతతోడ, నెలకొల్సి పెంపలగాం దలపరయ్య 

ఘన సమాజముల మో గ్యంథాలయములలో, స్థ సాపించి చర్చల సలుపరయ్య 

ఆంధ) ముఖ్యుల జ్ఞాపకార్గమా బహుమాన, సమితి పో) త్సాహాంబు సల్పరయ్య 

పురుషులకును బోలెం దరుణీమణులకును జ్ఞానమిాయయ శమ సలుపరయ్య 

ర్ి 

గీ వేరు కార్యంబులం బస క్రి విడువరయ్య, చేతయీనిన కార్యంబు శీఘ్రగతిని 
జయమునందింప యత్నముల్ సలుపరయ్య,; అంధ్ర సోదరులార మహాత్కులార।॥ 

¥or 



ప్రాచిన గేయ నాహిత్యము 

(శ్రీ బులుసు సూర్యపకాశశా త్రి. 

గేయ శబ్రార్ణమును సాహిత్య వేత్తలు; గేయ 

ఫిచక్షుణులు వివిధముగ న రచించినారు. వృత్తే 

నృత్య తాళ లయానుగుణమగునదియే గేయమని 

నాట్య శాస్ర కారని యభిపా )్రయము, గేయ 

స్వరూప విభజన పకరణమున దాని పాశ 

_స్యుము స్యరూ వాదులు నిర్వచింపంబడినవి, మాన 

వుని హృదయ భా వాధిక్యముచే అపయత్న 

ముగా వెలువడు మథధురమయమగు ధ్యనియే 

గేయమున్నారు మరికొందరు, చిలుకలపలుకులలో, 

కోయిలల కంఠధ్వనిలో, ఆవ్రుల అంబా యను అరు 

పులలో, గల మధుర ధ్యనికాడ శేయమనినారు 
మరికొందరు, ఇంకనూ పలు తెరంగులు గేయ 

శభార్థము ప్రతిపాదింపంబడినది. పాణికోటినుండి 

భావా'వేశమున వెలువడు పె ధ్వనులకు తరతమ 

భావములు కల్పించినారు. ఉదాత్త అనుదాత్త 

మధ్యమము లనియు, ప్రథమ ద్వితీయ తృతీయ 

తురీయ కాలములనియు భేదములను నిర రచించిరి. 

“విభ ర్వే త్తి పథుశ్వే త్తి వే త్తీ గానరనం ఫణిఃి 

అన్నారు విజ్ఞులు. గాన మాధుర్యమునకు లోబ 

డనిపదార్థ మే లేదు. కేవలధ నిరూపమగేోేయ మే 

పా9ణికోటుల స ర్వేంద్రియములకు చలనము 

సంతృ ప్రికలిగించుచుండ సాహిత్యముతోంగూడిన 
"గేయవిషయనున నుడువనవసరము కానరాదు. 

అందులో అయాకాలానుగుణముగా ఉదాత్త 

సాహిత్య పితిపాదిత చేయము సర్వత ఆదరణ 
య'మె. అట్టి గేయ సాహిత్య శోభ, “హేవ్నుః 

వరమామోదక” అన్నటుల ద్విగుణీకృతము 
త్రగుణీకృతము కాగలదనుట నిర్వి వాదము. 

సాహిత్యములో భేదము లనంతములు, గద్య; 
౪౧౦. 

వరకుగూడ తుమ్మెద పదములు; 

పద్య; ఉభయాత్కకము; మధురశబ్దజూలము, నవ 

రస సమ్మి శి)తకథ; మొదలగు రీతులు కలిగి 

యుండును; ఈసాహిత్యము పరిఘదవముగు మానవ 

హృదయములందు ప్రకాశ వంతము, పామర 

హృదయజనిత సాహిత్యమునకు విజ్ఞుల హృదయ 

గత సాహిత్యమునకు భేద బాహుళ్య మనంతము. 

వాని స్వరూ పసండర్శన మాతిముననే అద్దాని 

సత్యస్వరూపము (పత్యత్షము కాగలదు, (పాపం 

చిక విజ్ఞానమంతయు సాహిత్యంలో ఇమిడియుంది. 

లోకముయుక్క_. మనోభావముల నన్నిటిని 

సువ్య క్షముచేయునది సాహిత్యము. సాహిత్యము 

నకు లోకమునకు అవినా ఫావసంబంధము కల 

దని గహించవలయును, మానన జీవితాన్ని 

పరిష్క-రించేది సాహిత్యం. సాహిత్యము వలని 

లాభము లోకానికి ఇట్టిదని నిర్వచించుట యెవ 

రికిని సాధ్యముకాదు, అన్నివిధములగు సాహి 

త్యము లోకానికి అదరణీయమె. 

ీయారూపముగా నున్న సాహిత్యమును పామర 

జనం 'ప్రేవించుతుంది. పీతి మతములను 

గురించిన ప్రచార మంతయు పూర్వకాలనున 

గేయరూపము డాల్చినది. అందుకు పథమ 

గణ్యులు శీవక వులు. వారి గేయక విత్వము సర్వ 

సామాన్యముగా భోకాన కంతటికి అందుబొటు 

లోనున్నది. పామరులకు కగు సాహిత్య గేయ 

ములుకూడ వారు విరచించిరి. ఆనాటి నుండి నేటి 

ఇం చెత 

పాటలు; గుబ్బెత పాటలు తత్వములు; యత 

గానములు; జంగంకథలు; హైందవ గృవాము 

లందలి అన్ని విధముల పాటలుకూడ నందరిచే 

య్ శో 



నాదరింపబడు చున్నవి. కాని “కాలము మారిన 

నంతయు మారు”’నను విషయము మరువకూడదు, 

“అంతయు కాలాధీనమెి'యని వేదాంతము పనికి 

రాదు. పా)చీన గేయముల యందలి కొన్నిటి 

యర్థము సత్య దృక్కులతో చూచు లోకము 

ఈ నాడు కరువై ౦ది. నేడు పాచీన గయ సాహి 

త్యంలో కొంత భాగమును త్రోసిరాజంటున్నది 

లోకము, నేటి నవనాగరికపు గేయసాహిత్యంలో 

దానికి (పవేశము పూర్తిగా లేదు. 

అనాటి పాటలు నేటికిని మన పెద్దలవలన విను 

చున్నాము, సామాన్యముగా ఈ పాటలుకూడ 

మన మతబోధకములగు (గంథములకు తాత్పర్య 

భూతములె. పురాణకథలు "7గేయరూపముదాల్చి 

పామరులకు సయితము  నీతిదాయకములుగా 

ఉన్నాయి, ఈ కింది గల గేయముల యందలి 

సాహి త్యార్ధము ఎంత చక్కగా విపులీకరింపం 
బడినదో మనకు వ్య క్షము కాంగలదు. 

అ తేగార వమ్ము 

ఆరడిచేయకమ్మ 

వత్తులువ_త్తకమ్మ 

వత్తీగిలియుండవమ్మ, 

శల 969 శక శి 666 664 

సామాన్యముగా నిట్టి పాటలు వవిచూచినను 

నలక్షణముగా నుండును. పాన విరామనులు 

తప్పక యుండును. విరామములేని “గేయము 

లయానుగుణముగా గానముచేయుటకువీలు లేదు. 

వై పాట అన్నిలక్షణములు కలిగియున్నది. అంత్య 

పాస వాడీనారు. మిగతాపాటంతయు ఇదే 
భాతిగా విలసితము. ఆ పాటలో పరమార్గము 

చూచిన లోకము విస్మితము కాగలదు. 

స్రీ జీవిత పరిప్కూ_రమంతయు అందునిబద్ధము. 

పాిచీన గేయ -సాహిత్యము 

యి గల స్వాతం్యత్యము ఎంతవరకు వర్తించు 

నను విషయము వ్యంగ 0గా గోచరించుచున్న ది. 

లోకాన అ త్తకోడల మధ్యగల పొత్తు అధికార 

ములు సంసార. యా(తలోగల పరస్పర: ఆధి 

కారములు వీటి నా పాట సూచించుచున్నది. 

పామరగేయ సాహిత్యంలో ఉదాత్త సాహిత్యం 

ఉంది. కాని అట్టి ఉత్తమ సాహిత్య శ్రావము 

గహించ గలిగినవారు తక్కువ అయినను అట్టి. 

ఉత్తమ సాహిత్య ప్రతిపాదిత గేయ సాహిత్యం, 

వాళ నోళ్ల ళలో కూడ నృత్యంచేసింది. 

అత్త వెల్లి కోడలికి దండంబు వెడితే 
తిరిని దండంబు పెట్ట తీరద _త్సయ్య 

నీ కొడుకు చల్లంగ వేయ్యేళ్లు బతక 

వీవు పోయి స స్వన్తాన యేకుల్లు వడక 

అ త్తింటి కోడలు అలిగిపడుకొంది 

అలకాలు తీర్చావె ములకాల క జ్జ 

అట్టు తిని అన్నయ్య అలిగిపడుకొంెటు 

తిట్లు తిని మావదిన తీపులందింది. 

పూర్వకాలమున ఇట్టి గేయములు తీజచు పాము 

రులు దంపుసమయమున, విండ్ విసురు సమయ 

మున, చక్కగ గానము చేసేవారు. పై చేయము 

జంటలు కూడి పాడిన ప్పుడు వినవలయు, నెంత 

మధురముగనుండునో: పె పాటలో అ త్త కోడల్ని 
యెకసక్కె_ము లాడుట; దానివలన నొక విధ 

మగు నీతియు సువ్య క్ర మగునటుల ప్రతి 

పాదితము. 

వరుసగాని దాని వరుసలాడేవు 

పావిషి నీ శిరసు భగ్న మెపోను 
అ ద 

తెల్లన్న తేలన్న తెల్లన్న యేమి 
వరుస తప్పినవాని వలికి తెలన్న 

౧౧౫ 

కుడుములావిండని గుద్దుకోకండి 

కం౧౧ 



శ్రీ అయ్యంకి వేంకటరమణయ్యగారి సన్మాన సంచిక 

యిరుగు పొరుగుల్తార యిది ముగ్గువిండి 

చవితి చవితంకును సంబరాల్ పడితి 

నా సవతిగాదమ్మ నాగుల చవితి 

'బాపనారక్క_లకు ఏమేమి సొమ్ము 

అడుగడుగు స్నానాలు తడిబట్టసామ్ము 

కోమటారక్క_లకు ఏ మేమిసామ్ము 

వడ్గగింజాసామ్ము వళ్ళంత దుమ్ము 

ఇందు వళ్ళు తెలియని పురుషులు సప్ర్రీలనుచూచు 
"లేలిక చూపులకు నెంత చక్క_గా నీతిని తీ 
ముఖముద్వారా పలికించినారో ! లోకమున సవతి 

నలన సంసారములో గల రవాస స్యము వ్య క్తి న్ 
కృతము. బా/హ్మణులు నై భ్యులు వాళ్ళ ఆచార 

వ్యవహారములు మనసుకు నొప్పి కలగకుండ 

ముద్దుగా పలికించినారు, 

ఊరు ముందర చేను చేయబోక న్న 

ఊళ్లను వియ్యంబు చేయబోకన్న 

ఊరుముందర చేను కాకుల్లపాలు 

ఊళ్లోను వియ్యంబు కయ్యాలపాలు 

అందలము కోరింది పచ్చన్ని కుచ్చు 
అతి భోగి కోరాడు అ త్తవారిల్లు 

పల్లకీ కోరింది పచ్చన్నికుచ్చు “ 

పర'జేశి కోరాడు పంచటరుగుల్లు 

ఇందు. కర కుని జీవితపరిప్కూ_రం వియ్యంబు 

పొందు “మానవుని జీవితపరమావధి విశదీ 

కృతము, ఉపమాన సాదృశ్య ప్రతిపాదన పూర్వ 

కంబుగా పుతిపాదితము,. ఊళ్ళో వియ్యంబు 

ఎంత కయ్యంబో ఎంత సుఖమా పొందిన 

వారలకె యెరుక; పిల్లనిచ్చి వివాహము చేసిన 

ఆ దంపతుల ఆనందము, పర బేశమునందుంకు 

పిల్ల నిచ్చినవానికి పరమానందము, ఇచట భావి 

జీవిత పరిప్కూ_రమంతయు వివరించినాడు. 
అంతయు భఫావించవలసిన దే. 

హంతి 

ఇక భోగపురుముండుకాని, సామాన్యుడకాని; 

అత్తింటి భోగంబు ఎంతఫఘునంబుగా నెంచునో 

" వానికి అచట జరుగు అలుడి మర్యాదల గొప్ప 
య 

తనము, దీర కాలముండిన జరుగు గౌరవముకూడ 

సుస్పష్టముగా ప్రతిపాదితములు, 

'కానీకి పోయాను రామాహారి 

కాన్సితీర్ధము తెచ్చాను రామాహారి 

కాళీకి పోలేదు రామాహారి 
ఊరికాలవలో నీళ్ళ ౦డీ రామావారి 

'కాళీకి పోయాను రామాహారి 

కాచివిభూతి తెచ్చాను రామాహరి 

కాశీకి పోలేదు రామాహారి 
వీడికాష్ట్రంలో బూడిదండి రామాహరి 

పంచేంద్రియములు రామాహారి 

నేను బంధించి యున్నాను రామావారి 

కొంచేము నమ్మిన రామాహరి = 

కొంప, ముంచి వేసాడండి రామా'హారి 

ఆలుబిడ్డలు "లేరు రామాహారి 

చేను ఆత్మ యోగినండి రామావారి 
ఆలుబిడ్డ లల్ల రామాహరి 

ఏని కాయూర నున్నారు రామాహారి 
ఇందు నిందాగారవములు సమముగా పుతిపాది 

తములు. కాశియందలి. ఘనత అందలి వస్తుసంచ 

యమువలన కలుగు లాభము- ముష్టివాడు పొట్ట 

కూటికయి పడు కష్టము “ఎన్ని పాట్టయినా-యిా 
వొట్టకూటిః యె యను సామ్యము మొదలగు 

విషయ వివేచనము మనోహరముగా పరి 

పాదితము. 

చూడర బావగారు 

ఫోకుగా కూర్చున్నారు 

గాడిద గళము వారు 

గానము పాడేవారు 



మాటలు ఎంతో నత్తి 

మగువరో బట్టనె శ్రీ 

కూటికి లేని శక్తి 

గుంటన దోచే యు కి 

ఈపాట భావ, తాళ,లయానుగుణముగా గానము 

చేయువేళల పాఠకుల హృదయములు కూడ 

నాట్యముచేయును. ఆ పాట గానము చేయుతరి 

హృదయముకూడ తాండవించునటు లుండును, 

హో స్యమునకు అం తేలేదు, ఛందోలక్షణముగాని 

నాట్య లశ్లణములకుగాని ఇంచుకయు కొరత 

చేదు, సంఖ్యామాత, అధకుర నియామక ము 

కలిగి కూర్చబడినది. ఇట్టి పాట లనంతములుగా 

కలవు. ఫిటిలోగల యర్థము సాహిత్య వేత్తల 

సాదయములకు, విజ్ఞుల అంతరంగముల కే ఎరుక. 

A 

పా9చీన గేయ సౌహిత్యము 

అంగానామణిరోయీమె రంగనిరీతిగా నాశో 

దొంగ మాటలాజే వెంత నంగనాచివె 

సంగతీమిరగ సిగ్గుశృంగారము లెల్ల విడచి 

ముంగమూారి వారిచేలో కుంగివంగిపోయినావట 

ఇట్టి పాటలు అనంతములుగా కలవు. ఈ గేయము 

లన్నియు గ్రంథ స్థములు కాలేదు. అయినచో 

కొన్ని వాల్యుములు తయారగును, ఇట్టి నీతి 

నిబద్ధములగు గేయములు కొన్ని నేటికి నశించి 
పోయేనవి. 

నేటి కాలానుగుణమగు గేయ సాహిత్యము ఈ 
నాడు లోకానికి కావాలి. భావబోధకమయి 

గే మానుకూలముగా, తాళ లయానుసారముగా 

నుండు గేయ సాహిత్యాన్ని కోరుచు న్నది 

ప్రపంచక 0. 

తపస్విని 
(శీ నట్టికొండరంగ య్య 

ఉన్నవి నాకు రత్న ఖచి తోజ్ఞులకాం చన భూపణమ్ము, ల 

భ్యున్నత సాధరాద2ము,ల మూల్యఫలోద్దత సారవల్ నుసం 

పన్నవనమ్ము, లున్మిపిత భావసమన్విత సత్క_వీశర 

జ్యన్నవ కావ్యమాలిక, లనర్హ్భ మహాధ నధాన్య ఛామముల్, 

చక్క_నిదాన, కవి రుల జన్యనముం గలదాన, అంధ్ర స 

మ్యక్క-విరాజ క లృళములై న పృబంధములం బఠించి పెం 
పెక్కి_న జ్ఞానసారము గ )హీంచినదాన, సమ స్తముండి చే 

నిక్క_రణి౯ గృశించుటకు హెతువు లోకము చింత చేయునా? 

ఎన్నిలభించిన౯ హృదయ మేగతి శాంతివహించు? మ్రేమమై 

సన్ని ధింజేర్చి భర్త సర సమ్ములు వల్మ్కు_చు6 బువ్వు నవ్వులక్ 

నన్ను కన్రంగిలించు కొనునాః వాతజీవిని కంత భాగ్యమా? 

కన్నుల గారవమ్ముయిన కల్తునక అట్టి యదృష్ట మబ్బునా? 

ఎన్ని దినమ్ము లీగతి సహింతు వియోగమటంచు నెట్టులో 

విన్నదనమ్ము దోపంగనిపించిన చూడడు భైర్యమూని నే 

. 
శ 

ళో౧క 



శ్రీ-ఆయ్యంకి వేంకటరమణయ్యగారి సన్మాన సంచిక 

C-1 

స్విన్నముఖాబ్ద మె క్తి దరింజేరిన చీ యను, మందభాగ్యయా 

కన్నియ జీవిత మ్యడవి గాసిన వెన్నెల పోల్కి_యే కదా! 

చెందిర కావిపూత (యి సేసిన నోర్వడు; పట్టుచీర లై 

నం దనివార గట్టుకొనిన౯ మొగ మావల దప్పు భూవణ 
సృందముచూచి నొచ్చుకొన్కు సెపడు పూసరము౯ ధరించినకా 

చందన వృక్షమంచు జనినకా న్ఫురియించె విషదు)మంబుగా! 

లేవికనాకు జన్మమున లేనగవుల్ దొలుకాడ భ రృ సం 
భావితనై దినాంత సహవాస విహారములుకొ వసంతళో 
భావిలసల్ల తాంత. మధువాసీత మంజు నికుంజవాసముల్ 
శ్రవలినీ ప్రసూన మృదు సైకతనీమ నిశా పిచారముల్,. 

ఎరుగను నే మదీయ హృదయేశ మనోజ్ఞ కటాశ్తమాలికల్ 
సరసవచశ్చమత్క్బృతులు, శారద చంద 1మయూఖశీత సుం 
దరదరహాసము.ల్ , మృదుసుధా మధురాధర_చుంబనక్రియల్ 

గురుతర సౌఖ్యవార్టి పరిలోల కవోస్ల కుచేోపగూావహాముల్. 

కవులు రసజ్ఞ శేఖరులు, కావ్యకళా పృతిభాపి)యాళువ్రుల్ 
ఏవధమనోపహార పిణయ వృ త్తములక్ రచియింతు), తద్ద శా 
సవరసమాని మై మరతు సత్క_వికావ్య జగత్తులో పురా 

భవసుకృతమ్ముగాక కవి భార్యగ బుట్టు నదృష్టమబ్బునేః 

గానము చేయనేర్చితిని, కమ్మనికైత వచింపనేర్చితి౯ 
స్యానుభవమ్ము లెన్నొ కరుణామయ గీతులుగా రచించి నే ' 
పీణియ మేళవించి వినిపించిన రాలు గరంగు గాని నా 
పాణవిభుం గరంచుకొను భాగ్యము మాత ము పట్టడాయెగా! 

మామక జీవిత మ్మిటులు మారు నటంచు దలంచలేదు; నే 
నే మపరాధమెప్పు దొనరించితినో తొలిజన్మమందు); ఈ 
ప్రేమ నిర స్త జీవితపరీవృత నాటికలోన; నెన్ని చిం 
తామయరంగ భంగము లనంతముగా నిటువచ్చుచుండునో! 

పొలతిగ బుట్టుకంకు మరిపుట్టుక _లేమియె మేలు; భగ్న వాం 
ఛలుగల నాకు జీవితమున తుదికోరిక మాత మొక్క_కే 

అలసట దీర్చు చున్న ది--“మహాక వయితి) నటంచు మెచ్చ లో 
కుల శెరిగింతు కాంతల నిగూఢ మనోవ్యథ లల్లి కావ్యముల్ .) 

A 



శ్రీ శ్రీరాముల 

“కాండద్య యోపపాద్యాయకర్శబహస్యరూవిణే 

స్వర్హాపవర్లరూ పాయ యజ్లేశాయ నమోనమః 
“కర్మణా బధ్య తే జంత,” 

కర్మ చేతనే జంతువులకు బంధ మేర్ప్చడును, 
ct జ 
కర్మ వై వహీ సంసిద్ది మాస్థితా జన కాదయ్య' ” 

కర్న చేతనే జన కాదులు వెరాక్షము నందగలిం, ఆనుపె 
వాక్య ములు కర్మయే బంధ వెరాక్ష హేతువని చెప్పుట వలన 
ఇయ్యవి ఏరు ధార్గబోధకములంగా నుండి వీరికి సమన్వయ 
మెట్లు కాగల దను సంశయము సామాన్నముగ పృత్రివారికి 
కలంగక మానదు. భగవద్షితయందు 

“యోగ; కర్యను కౌశలం” 

అని భగవాను డర్జునునకు కరా యోగ స్వరూపమును చెలిపి 
యున్నాడు. ఇచట గకాశఅంి” అన నేమి యను విషయ 
మును (శ్రీశంకర భగవత్చూజ్య పాదు లీ విధముగ వివరించిరి. 

“తది కౌశలం బంధక స్వభావాన్య వి, 

కర్మాణి సమత్వ బుధ్య్వా స్వ్యభావా న్నివ ర్వంే, 

తస్మాత్ త్వం బుద్ధి యుకో భవి 

సేర్పరితనమన నది. బంభక స్వభానము కలవియెనను 
కర్మలు ఫలఫావనలేక ఈళ్వరార్పణబుద్ధితో చేయబడి 

సవాజమెన బంధక స్వభావమునుండి మరలింపబడుచున్న వి, 

“ఆాహేతువుచే కర్న సలసీడియందు సమత్వ బుద్ధిక లి? 'కర్నలు 

చేయుము) అని వెప్పుటెచేత “ెవిషయముల విమర్శించు 
కుని కర్నయోగమును "బేల్చుకొనుట మనకవసరమని 
తోచుచున్నది. ఆ విషయములనే ఇంచుక విచారించు 

కొందము, ' 

1. ఈ సంసార మను మరీ-చికలో సమ స్టజీవుల్కు తామె 

ల్లపుడు సున్టిరలై యుండవ లెననియు, నిరుపమాన పృభా 
విభాస్వరుల వెలుగొందు చుండవ లెననియు తమ కంతయు 

నిత్య నిరతిశయానందము కలుగుచుండవ లెననియు, ఇతోధి 
కాభివ్భృద్దిక, సుఖానుభూతి3ై యత్నించుచు, భగవదారా 

ధనలు చేయుటయు, సత్క--ర్శల నాచరించుటయు, “పెద్ద 

అకు మొిక్కు-టయు "మొదలగునవి చేయుచుందురు. 

అ యా సత్కా_ ర్యాచరణమూలమున “మానవులు నుహో 

రాజ్యపదవీ విభూషితులయ్యూను నిరుపమాన ప్ర ఖాళాలురు 

సచ్చిదానందళాస్త్రి 

కాచేరకుండుటయు శతాధిక వర్షజీవనుల ను జీవి 
తాళ తీరనివారగుటయు, అతులి కైశ్వర్య సంపన్నులయ్యును 
భోగేచ్చ సడలకుండుటయు, తా మఖిలషించిన నిరతశయా 
నందమును పొంద నేరకుండుటయు, దుఃఖామబంధము 
తప్పకుండుటయు, పాణిమాళ్రమునకు ఆనుభవదూరము 
కాని విషయము”, సుకృత దుష్కూతములు, ధర్మాధర్మ 
ములు "మొదలగునిరుద్ధ భా వసమిప్టి రూపమగు నీస్ఫృష్టియ దు 
సుఖానుభూత్రిశై జీవుడు పొయత్నించుట ఎండమావ్సలలో 
బిపాసను శ్రమింపచేయడలచుటవంటిడి కాక పోదు, 

2. కాన జననమరణాత్నకమును, దుఃఖఖమయమును, విచార 
శూన్యము నగు నీ సంసారమున ధన, కనక, వస్తు, వాహ 

నాది జెషయిక సుఖానుభూత్రి జీవులకు గగన కసువూయ 
మానమగుటకు నసందియముండొనేరదు. 

తి, ఇట్టి సుఖుదుఃఖముయమగను నీనంసార 

నేమి? దుఃఖవున నేమి? ఇవి ఎటు జీవికి అనుభవనీయము 

లగును? ఆను విషయము నించుక విచాకింతము. ప 

నిరుద్దములగు సుఖదుఃఖములకు, స్థితిగతులకు వలెనే సవావ 
స్ధితి అసంభవము గాన, ఒకదానియొక్క_ ఆభావమే రెండవ 

దానియొక్క_ భావము, (అనగా దుఃఖాభావము సుఖము, 

సుఖాభావము దుఃఖము) ఇట్టిసుఖదుఃఖములయందు టేశ కాల 
ఏశేషముల ననుసరించి జీవికి ఆభిముఖ్య, వైముఖ్యములు 

కలుగుచుండునేగాని వా స్టవిక సుఖ దుఃఖానుభూతి ఎన్న 

టికిని సంభవించనేరదు. కాయగా నీ సుఖదుఃఖములు 

శేవలమనుజ పరికల్పితములె, పారమార్థిక సత్తాళూన్యమృులైె 
జీవికి అనుభవనీయము లగుచుండును. సుకిదుఃకుములు 

కాల్చనికము లెయుండ, జీవి సుఖమునే కల్పించుకొని ఏల 

తదనుభూతినే పొందకూడ. దనిన సుఖాభిలాషియగు 

నాతడు పృయత్నపూర్వకముగ నొక్క_ఫలము సాధించి 

తదనుభూతివేళ ఫలాంతరము గొప్పడిగ దోచుటయు, 

చానికె దీనిని అనుభవింపకయే విసన్టించుటయు, ఇట్లు ఎన్ని 
ఫలములు చేజిక్కి-నను ఉఊన్నతోన్నత సుఖాభిలాషచే 
నిరంతరము వ్యాకులపడుటయు, ఎచ్చటను స్టిమితేము, శాంతి, 

ఆనందము,  అనుభవింపనేరక  విషయాభిలాషపరంపరా 

తేరంగములచే నిరంతరము ఉత్తమాధమ స్థితుల నొందుటచే 

తన జీవితమును సుఖాభిలాషణే దుఃఖమయముగ నొనరక్ను 

కొనుచు పృత్రివాయడును అనందమునకు దూరదూరముగ 

న్తుండుటయే తటస్థించుచున్నద్తి, 

0 ్ ల్ గ్ 

శం 



శ్రీ అయ్యంకి వేంకటరమణయ్యగారి సన్మాన సంచిక 

కాన ఆ కాంకాసా మాన్య మెల్ల దుఃఖరూపమగటచే నెహ్ 

కాముష్మిక సుఖశళశాలుర కారకు దుఃఖాను బంధము పతి 

నియత మను విషయము యు _క్యనుభవసిద్ధము. అందుచే 

“నా ల్పే సుఖ మస్తి” 

ఆని శుతి నుడువుచున్నది. ఏలనన 

డా చౌ సువర్లె* సయుజొ” సఖాయా సమానం 

వృతం పరివస్యజా శే, అనశ్నన్నన్ఫ్యో౭._ భిచాక న్హీత్రి 

కయ 5 తయో రన్యః పీప్పలం సాద్య ర్తి 

అని శ్ర త్రిమాల మున, మంచి అక్క-_-లు కలిగి సమాన 

స్పీత్రిని బొంది చేహవృక్షము నాళుయించి, మెతి)చే పవ 
"్రించు రెండు పతులలో నొకటి కర్నఫల నేనుభవిందు 

చుండెననియు, వేరొకటి ఏమియుదినక యూరక చూచు 

చుండెననియు, చెప్పుటచేత ఈశ్వరుండన దగినవాడయినను; 

జీవి యనాదియగు 'అవిద్యకు వశుడై భో కృత్వమూలమగు 

జీవత్వమునొంది తన్నూలమున కులాల-చకమువ లె చెడ 

"తెగక తిరుగు సంసార చక్సభ్ళ) మణమునబడి నామరూా పా 

ర్న మె విచారళూన్యమగు ప్రపంచమే సత్యమని సంచ 

రించుటచేతం దా నభిలషించు సచ్చిదానందరూపము నంద 

లేక నిరంతరాజేడనలం బాల్పడుట వ్య క్తిమాత సామాన్య 

మైనదని తలపవలసీయున్నది. కనుకనే 

“లోకం శోక హతంచ సమ స్తం” 
అని శంకరభగవత్పూ జ్య పాదులును 

' మణందాలొ భూత్వాశ్షణమవియువాకామరని నీక 4 

తణం విత్తేః పీంనః క్రణమపిచ సంపూర్ణ విభ వః 

జరాజీనే రంగే 8 నటఇవ వలీమండిత తనుః 

నరన్ససారాం'కేనిశరియమభాసీ యవనికాం)) 

అని భర్చృహరియును పెవిషయము'నే చెప్పిరి. కావున ముల్లు 

చీయుటకు ముళ్లే సొధనమయినట్లు కర్భమూలకమగు సంసా 

రమును నశింపజేయుటకు కర్మయే సమర్ధము కాగలదు 

“ఈశ్వర స్పర్వభూ తానాంహా అదే శేర్షున తిప్ప 0) 

ఆను గీతావాక్యము ననుసరించి, బుద్రివృత్తి యీ వాదయాం 

తర్యామియగు నీశ్వురయన న్వేషి0చుచు విద్యయనియు, చతు రా 

దీంది) యముల ద్వారా లోకము నస్వేషించుచు, ఆవిద్య 

యనియు, “వి ద్యాచావిద్యాచేతి” అని లండు నామ 

ములు ధరించినట్లు శర్మకూడ లోోకచ్యా షారవిషయమున అన 

సంకు 

త్క_ర్మ యనియు, ఈశ్వ రాను[గ్రహమును గోరి చేయబడుచు 
సత్క-ర్మయనియు, శెండువిధములు, ఇట్టి సదస సత్క-ర్మ 

విఫాగము, వేదమూలకముగనే “తెలియపలసి యున్నది, 

“పుత్యత్నీ గానుమిత్యా వా 

య స్తూపాయో న బుధ్యలే 

ఏతం విందంతి -వేచేన తస్మా బ్వేదస్య -వేదతాా 

ను ప)మాణముచే మానవబుద్ది కగో-చరములె పఎత్యమాను 
మానవపలచే 'తెలియరాని వీషయములన్నియు వేదముల 

వలెనే తెలియబడుచుండును. అందుచేతనే €వేదయత్స్తితి 

చేది” అనుమాట సార్ధక మగుచున్నది, 

కాన శుంతులును; తదర పృత్రిపొదశళములగు స్మృృతులును, 

తదుపబ్బంహకములగు పురాశేత్రహాసములును, ఇంశయేల! 

శ్రుత్యుక్తధర్మ పుతిపాదకమగు  వాబ్బయమంఠతేయు, 
ధర్మార్ల కామమోతృములను, చెలియజేయుచు, ఆర్యావర్త 

సౌధమున కలంకారభూతమె, అజ్ఞానాంధకార మడంచు 

నిజ్ఞానమణిదీప మై, చెలుగొందు చుండు ననుటకు సందియ 

ముండ నేరదు, 

“శుతి స స్క లీ మమ వా్ణ యే "స్ప ఉల్లంఘ్యవర్త రే 

న. మమ([దోహీం = మద్భరో వి నవైవ్ష వళి” 

నుపర మేళ్వర శాసనమును మనము 

ఇతయ 

“తస్మా చ్చామ్రం ప్రమాణం లే, 

కార్యా కార్య వ్యవ సితే" 

స్మరింపవలసి యున్న ది 

ఆను పిమాణముచే లో కాలోక విజ్ఞానపి బోధకములగు 
వేద శాస్తాందులవలననే భారతీయులు తమ క ర్హవ్యమును 
తా మెరుంగవలయునుగాని, యితర ప్రమాణము అభిలన 

జీయములు కాయడాలప్రు, 

ఇట్టి పరమ పిమాణమగు వేదముచేతను, తదర్గ (ప్రతిపాద 
కములగు పురాణేతిహాసములచేతను నిష్నేధింపబడిన 

“నానృతం వదేత్, న కలంజం భత్తయేళ్ , 

న పరదారాన్ గచ్చేత్ 1 

ఇత్యాది నిషిద్ధకర్మలుం, అసత్క_ర శ్రైలనియు, 

“స్వాధ్యాయ ధ్యతవ్యః, 

సత్యంవద, ధర్యంచరి ష్టం. '- 

అ 



PE EEE లా 

' వేదవిహీత కర్మలు, సత్క-ర్మలనియు, (శుత్రిమాల 

సత్క్_ ర్నా2-సత్క-ర విభాగము, తెలియదగినది, 

క్క_ర్మలు, కామ్యములు, (ఫలాభిసంధిసహితములు) 

.మములు (ఫలాభిసంధి రహితములు) అని శెండు 

0 

తిప్టో మేన స్యర్లకాసూా య చేత, 

క్కాణేన నిపష్కార నేన, 

గో వేద్ 2_ధ్యేతవ్యః క్ యశ్చ 

కం కురు క ర్కత్యంకర్య జ్యా యో వ్యాక ర్కణః 

మూతా)పిచ కే నప్యసిభ్వే దకర్కణః 

రు పజాఃసృృష్ట్వాపురోఒవాచ (పజాపతిః 

(పసవివ్యధగ(ం ఏషవో _స్విప్రశామధుక్ 

వొ భావయ'తానేన తేచేవా భావయంతు వః 

ర౦ భావయంచత; శ్రేయః పరమవాప్యథ 

ఏ ప్రొ మాణముల చే యజ్ఞ ములుచేసి, హవిర్భాగముల 
మిరు దేవతల నభ్వృద్ది నొందించవలయును, మో 

ఇృగములచే దృస్తులె యభివృద్దిని గన్న దేవతలు, 
వృష్ట్యాదులచే తృపి నొందించగలరు. ఇట్లు డేనత 

మోరును అన్యోన్య మాదరించుకొనవలయును. అట్లు 

మోకు మిక్కిలి శ్రేయస్సు కలుగును- అని తెలియు 

ర్న దృవంతి భూతాని పర్షన్యా దన్న సంభ వ; 
॥ Ano" 6 అష 99 దృవతి పర్జన్వః యజ్ఞః కర్కసముద్భవః 

(బహ్మోద్భవం విద్ధి, 

శ్రకాతగ సముద్భవం, 

త్సర్యగతం (బహ్మ నిత్యం యజ్ఞో (పతిష్టితం 

(పవ ర్తితం చకం నానువ ర్తయతీహ యః 
యు రిందియారామో 

కం పార్థ స జీవతి” 

ముగ ఎవడు కర్శను చేయదగిన అధికారియయ్యును, 

మజ్జ పూర్యకముగ  జగచ్చకరియు _ ననువర్షింపడో 
కు పాపమును భుజించువాడగును. అనగా పొపజీవ 

బుంది) యముల చేతనే నడా క్ర)డిందువాడై వనితాది 

సుఖముల ననుభవించువా డై వ్యర్గజీవనుడగుచు న్నాడు. 

విధివిహిొతములగు మన'మన వర్ణా శ్రమాచార పద్ధ 

ర్తి 

కర్మయోగి 

తుల ననుసరించి - ఇవాపరముల సాధింప వలసీియున్నది. 

ఈవిధమున శు శిమాత జీవులను నిషిద్ధకర్శ విముఖులుగను 

చేసీ, యజ్ఞ యా గాది నత్క_రా చరణముచే "ఐహిక ఆము 

స్ట సుఖాసక్తులగ జేయును. కాని- 

“వాయవ్యగ్ "శ్వేత మాలశేత భూతికామః” 

ఇత్యాది విజేషవిధుల ననుసరించి త చక్తేద నుమూల కర్మాచర 

ణముచే ఆతులి తెక్షర్వవంతు లై ఐహిక సుఖనంపన్ను అయి 

నను, చయనాది కృత్వనుస్థానములచే, బ్రహ తో రా. 

వాసము సంభవించినను, శతాధి కాళ్ళ మేధాదులచే స్వగ్గాధి 

పత్య పదవీ విభూషితు.లెనను, తామభిలషించు న్టిరత్వమున. 

అఖండ పిభా విఫాసురత్వము నిరతిశయానం దానుఖభవము 

కలుగుటలేదు, జనన మరణ ప్రవావారూపమగు సంసార 

మరికట్ట బడుటలేదు. కనుక నే,. 

“కర్కణా బధ్య తే జంతు)” 

అని కర్శచేత జంతువులకు బంధమేక్పడుట నిశ్చయ: 
మని మన మెరుంగవలనీ యున్నది. 

“పరీశ్య లోకా౯ా కర్కచితా౯, చ్రాహ్మణో 
నిర్వద వూయాల్ , నా_న్త్వ్యకృతః కృ కేన 

(చాహ్మణుడు కష్టంచి యాగాదులొనర్చి తతృలమగు: 

స్వర్గమున శతెంచి అందు వసీంచినను న్యూ నాధిక 

భావములు, ఈర్ష్యానూయలు “మొదలగునవి వదలకుండు 

టయు, నిరకిశయానంద పా ప్పి కలుగకుండుటయు జూచి 

“న్వర్షము నకోవచ్చినను ఏకులువడుకుట తప్పలేదనుసా మెతి) 
యనుభవమునకు వచ్చుచున్నది. 

“తద్యథేవా కర్కచితో లోకః శీయ తై, 

ఏవమే వాము (త పుణ్యచితో లోకః శ్నీయతేో, 

ఈ లోకమందు మనము కాయశ్లేశాదులు పడి, “పిచి, 

"ఫెద్దచేసిన సస్యాదిక చు విధముగ కోయఖడుచున్న దో, 

ఆవిధముగనే మనకర్నలచే లభించిన కర్మ ఫల ముకూడ 

హరి- పబడుచున్న ది. కనుకనే 

“కీ కో పుణ్యే మ_ర్య్యలోకం విశంతి” 

అని పుణ్యము. శీణింప మనుష్యుడు మర్యలోకమును 
పొందుచున్నాడు. సెనజూపిన (శ్రుతిన్బృతీ8హాస వాక్య 
ములు చేసేం ద్రియములు, తత్సుఖసాధనమ్ములైన దారాఫ్టు శ్రే 
'శ్నేతు మంది రారామాదులు నిత్యమని నమ్ము, జీవులకు 

“మూర్భం ఛ ౦దానురో భేన” 
ఈం 



(శ్రీ అయ్యంకి వేంకటరమణయ్యగారి సన్మాన సంచిక 

అనినట్లు మానవుడా! ఇహసుఖముకన్న స్వర్ష సుఖ మమే 

యము, దానికై పియత్నింవుము, ఆ స్వర్గ మతిరమ 

జీయము. ఆ నందన వన విహారము, అ యమృతపొనము, 

ఆ రంభా ద్యప్సరసల విలాసములు, ఆనమానములు., 

అత్యంతానంద సంధాయకములని చెప్పి శ్రుతిమాత 

మానన్రల స్వర్ష సుఖానక్షులగావించుట యథారము. కాని 

దీనిచేత మనుజుని కొక మహత్తర లాభ మొనగాడు 

చున్నది, ఏమన ఆవిద్యామాలమున అనేక జన్నలనుండి 

వచ్చుచున్న చేవామే సక్యము, విషయాద్యుప భోగములే 
నిత్యములం. పుణ్య పాపములు, 'నామమాతే )ములు ఆను 

నమ్మికతో బ్రవ_ర్ణించు వారికి “కొబ్బరి బొండమునకు 
డొక్కో_వలెి? స్టర్గసుఖముద్యారా చేహాత్మ విశ్వాసము 
వదలించి చార్వాక భావమును సంస్క-రించుట కవ కాళము 

కలుగుచున్నది, స్టర్ణాెసీక్ష తో మానవ్రలకు చేహేంది)య 

సుఖా పేతు. తాత్కాలిక లాభమున కై పవ ంచు దు[స్ఫృ 

వర్తనము సమూలముగ త్రొలగిపోవచున్న దనుటయే కాక 
న్టూల'దేహాతిరి క్ల స్వాత్మ నిశ్చయముకూడ భుటించుచుం 
డుటమాశ ) ముగొప్ప లాభదాయక నునుట నిర్వివా దాంళశము. 

ఇదియొక కళ్యూ భేదమున స్వర్గమన సుఖాధిక్య మనుభవింప 

జేయు నొక యుత్త మస్టానమేగాని జనన మరణ ప్రవాహ 

మరికట్టుచు, 

“యోవై భామా తదమృతం” 

అని నిత్య నిరతిశయాఖం డాద్వితీ యానం చానుభూత్రిని గలి 

గించు మోతు మనదగిన మవా త్షర భూమానంద స్థానము 

మాత్రము "కానేరదు, 

ఇదియే సత్యము "కానేరకున్న కొబ్బరికాయను బగులగొె ట్ర. 

సంహ్రా ర్హిగ నంకురళ క్లినిగూడ నశింపజేసినట్టు స్వర్షాద్యు 

త్తమ లోకగమన మొనరించు లింగశరీరభంగ మనదగిన 

నిష్కామ కరా నుష్టైనమును భగవానుడు (భ్రొుక్ళష్టుడు 

అర్జునున శీల యుప హశించును. ఆవిషయమే మన మించుక 

విమర్శించి చూచిన పె నందేహనివారణము కాకమానదు, 

"కాన నిప్కా-మక ర్మానుస్టైన పాళీ _స్టమించుక క విచారించి 

చూతము, 

అర్జునుడు “కుక కే త) యుద హా) రంభయున ఉభయనేన 
మధ్య ఈథోపవిష్టుడె ఫీహ్మాదులనుజూాచి; వీశిల్లరు వలు, 

బంధువులు, మిత్రులు, చెద్దలు, పిన్నలు. ఏరినెల్లర నొక్క 

"పెట్టున యుద్దభూమికి బలియిచ్చి యనుభవించు రాజ్య 
భోగముకన్న భీకుజీవనమే యుక్ష్తమని తలంచి నుహోవీరు, 

కంతా 

డెనను యుద్ధము కత్రి యోచితధర్మమని ఎరింగినవాడైనశు 
కోకమోపా పరీతమానసు డై? 

“నయోాత్స్యఇతి గోవింద 

ముక్తా తూప్విం బభూవహాి” 

ఆని సునిత. చెప్పి యూరకున్న, అర్రునుని సతి 
జి థి 

భగవాను డాలోకించి ఊేహాత్స[భాంతిొచే శోకమాహ 
పరీతమానసుడై బేహసంబంధుల కొజుకు దుఃఖించుచు 
స్వధర్శ్మమును గూడ వీడి భికూజీవనమునకు గడంగెద 
ననుచున్న వాడు పార్ధడు, లోక మిట్టిదియే గదా! 

“సర్వ పాణినాం నోకమోాహాది దోపావిష్ట 

చేతసాం, సభా వత వవ స్వధర్మ త్యాగః 

ప్కతిషిద్ధ సేవూచ స్యాత్, 

వతృత స్పంసారబీజౌ న్లోకమావనూా” 

ఈవిధమున (థు శంకరభగవత్పూజ్య వాదులు భాష్య 

మునర్చిరి. భగవద్గీతలో ద్వితీ యాధ్యాయమున 11 భ 
న్లోకము మొదలు కర వ శ్లోకము వటికు భగవాను డష్టను 
నకు సాంఖ్యతత్వము నుపచేశించెను, 

“ఏష్రూ లేం భి హీ తా సాంఖ్య 

బుది ద్ది రో త్రిమాం శుణు 

బుఫ్యా యుకో యయా పార్ధ 

కర్మబంధం పహాన్యసి”' 

ఆరునా! నీకు పరమారవసు నివేక విషయముగు జ్ఞానము 
బ్ర ధ్ షా 

నుపచీకించిత్రిని. నీవి. క కర్శయోగవిషయమైన విశేషమున్ను 
వినవలెను. ఇది విని దీని ననుష్టించినయెడల నీశ్వరప్ప సాద 
నిమిత్తమగు జ్ఞాననంపద లఫించి దానిచే అనివార్యమగు 

కర్మ బంధమంతయు వదలగలదు, 

“కర్మణ్యే వాధికార స్తేమా ఫలేషు కదాచన 

మాకర్య ఫల పేతు రూ! మా లేసంగో_స్వకర్మణే 

యోగస్థః కురుక ర్కాణి సంగం త్యక్యా ధనంజయ 

సిధ్యసిధ్యో స్సృమెా భూతా 

సమత్వం యోగ ఉచ్యతే 

దో ేణ వ్యావరం కర్మ బుద్ధి యోగా స్థ దనంజయ! 
09. బు శరణ మన్నిచ్ళ కృపణాః ఫల హేతవః 

ow శో 



అర్జునా! బుద్ధి యోగముకంకు (నిష్కా-ను కర్మయోగమున 
కంటు) కర్నయోగము (ఫలాభిలాసత్రోగూడిన కర్నయో 

గము) చాలా తక్కు_వైనది. అధమ మైనది, (జనన మరణ 

బాధల నొందించునదిాగావున) అందుచే సమత్వబుద్దియందు 

శరణము నొందుము, ఇట్టి నిప్కా-మకర్నయోగమే నవు 

హగ్గర్శన పర్యవసాయి, అపరోకు బ్ర హ్మతక్వపృత్రిప త్తి 

పర్యవసానమగుటచే) 

“సర్వం కర్మా౭_ఖలం పార్థ జానే పరిసమాప్య త 

అని భగవదుక్సి ననుసరించి శజర్శయోగయే పరమపురుహెర్థ 

సాధనమని ఫాస్యమూలమున "చెలియుచున్న ది. 

అట్టి సమ్యగ్షర్శన లాభమును పొందనివాడు మానవత్యమును 
గోలుపోయిన'స్లే యిని 

“గెరా వా తదశ్షరం గార్హ్వ విది త్వా 

స్మాల్లో కా_క్సేతి సకృపణ్య” 

ఓగార్లీ! అవరస్వరూపమైన పరమాత్మను చెలిసికొనక 
ఎవ డీలోకమునుండి పోవునో, వాడు కృపణుడనిబ్బహ 

దారణ్యకశుతి నుడువుచున్నది. "గాన ఫలసిద్ది యగు 
చున్న పో లేదో తెలిసికొనక కర్నల చాచరించువాడు 
ఎట్టి ఫలమును బొందుచున్నాడో అది వినవలెను. 

“బుద్ధియుక్కొ జహాతీహా ఉభాసుకృత దుమ్మృ లే 

తస్మా ద్యోగాయ యుజ్య స్య యోగః 

కర్మసు సు కౌళలం?” 

కర్మఫల సిద్ది కై విచారింపక సత్క_ర్నల నాచరించువాడు 

సుకృత దూస్కుతముల శిండింటిని వదలువాడగుచున్నాడు, 

అందుచే రహాగముకిొటకు, బుద్ధి రమోగముకొెణుకు 

యత్ని౦పుము, 

యోగమే (ఫలపా _ష్ష ఫపా)ప్పి దృష్టి లేక సత్క-ర్మ 

చేయడమే కర్మలయందు రకమ 

“తద్ధికెశలం బంధక స 

సమత్వబుధ్యా స్యభావా న్నివర్త రంతే 

తస్మా త్పమత్య బుద్ధియుక్కో భవ” 

చేర్పరిత నమన నది. బంధేకస్య భావము కలవియైనను కర్మలు 

ఫలభాబన లేక ఈశ్వ రార్పణబుద్ధిచే జేయబడి బంధక 

స్వభావము నుండి మరలింపబడుచున్న వి, 

గాన ఫలాభీసంధి లేక చేయు నత్క- రా ను ప్థానమే మౌన 

వుళను ఆన్ఫత జడ దు౭ఖాలత్మకమగు సంసారటుధమునుండి 

భావా న న్ట్ప్ కర్మాణి 

కర్మయోగి 

తొలగించి శుద్ధబుద్ధముక్ర స స్వఫావమగు నిత్య నిక నైకయానంట్ల 
చూడు సామోజ్య పదవి నధిషింపజేయ సమో మజ సే 

నిశ్చాయింపవల సియున్న ది, ఇంతచెప్పునను & డ్ పెనా 

సంళయము కలగకపోదు. మోడ్న మన 

యానంద స్టితిగ డా 

“య్య్మతత్వస్య సర్వ మాశ్తెవాభూత్, తన్కేన 

కం పశ్వేత్ తక్కే_న కం విజాపీయాత్ 

అని బ్రహ్మే ండములు, సూర్యచంద్రులు 

ముగ సీం. ఇంక జూచునదిగాని, 

hatte ty” 
we FH స్ప 

ఆషా vy? i hp 

మందు కానబడుటచేదుగచా' కాన నీ రజల కొ 

కారణ భావమెట్లు పొసగగలదు! ఖలమొకి్మి_ ఓ కేవ 

మాత్రమున తననువేరు, ఈశ్వరుని వేపు, హావిస్పు, 

లగువానిని భిన్న ములుగ జూచుచు,బహువిధ విశేష విభా 
నలచే జేయు,కర్మచేత నిరవశేష మై, యద్విత్రీయ మై, ఆనన్య 

మగు ఏకాత ప్రతిప్టి లభించునని చెప్పుట యు _క్రక్ణను 

భవ విరుద్గముగ నుండక మానదని కొందరు తలంపవచ్చును 

అయిన నివి ఎట్లు కలుగానేచ్చునో ఇంచుక విచారింతెము, 

6 “జ్యోతిఫ్టో మేన స్వర్ష కామో యచేత?”” 

శక 

క్ న్ HH ఆలి 

ఇత్యాది శాస్త్రముల ననుసరించి సమిక్కు-ళప్తరో డాశాడి 

లౌకికవస్తు య. కర్మ చేత ఆ ముష్కకి వఎఅగ 

స్వర్షాది "ఫలములు ప్రత్యమోనుమానానో వము అనను 
౧ 

లభించునని ఆ సకల కెల్లరశిట్లు నిశ్శసనీయముల _చున్నవో 

ఆ్టే - 

“త్ర మేతం వేదాను వచనేన బ్రాహ్మణా వివిదిషంతి 

యేన దానేన తపసా నాశ కేన” 

ఇత్యాది కా స్త్రృమావలన కర్మయోగ ము - నమ్మని మవ సా 

మనుటకూడ విశ్వాసనీయమనుటకు విప్రత్రపత్తి యు: 

గూడదు. మరియు విజాతీయ మనో జ మాష 

ప్పియున్న సులాపి పఫుష్పృమునకు క పరత న 

క లదియె కంటకాకీ ర్లమగు గులాబివెట్టు కారణమట 

మన యు కి కి లోే-కానుభవమున నే వ్యర్థమాపచుండ శ్ఞాస్టె న్ 

శం 

౫ బా ముకు 



శ్రీ అయ్యంకి వేంకటరమణయ్యగారి సన్మాన సంచీక 

సమధిగమ్యుములగు నలౌకి కార్థముల నిర్ణయించుటకు జాల 

"నేరవని వేరుగ 'చెప్పనక్క-౦ లేదు. కావుననే, 

“అచింశ్యాః ఖలు యే భావాః, 
ఇత్వ బధ _ 39 న తాం స్పర్కే_షు యోజయీత్ , 

అను నార్యో క్తి శరణ్యము -గాకతప్పదు, ఇట్లు చెప్పినంత 

మాత మున శు తివిహితయు లైన యరములలో ఉపపత్తి, ౮ యై డ్డ క 
అనగా (యు డక్ట్) యుండదని మాత ;ము భ”మింపరాదు. 
మనయుక్తల కగోడరములగు శ") తార్థములను నిరాకరించ 

రాదని మాత మీ 3 వచనమునకు మన మెరోగదగిన 

సూమ్ముఖి సాయము. కావుననే, 

“శ్రుతి మత స్తరోను సంధియ తాం” 

అని శ్రీమద్భ గవ త్పాదో క్రికూడ మన మెరుంగంద గియున్న ది, 
ప్కకృతము నిష్కామ క ర్మానుష్టైన నమ్య గ్గర్శ్భనములకు, 

శా స్ర్రీయమోు హీశు “హీతుమద్వా వము సూతుముగ 
విచారించిన సోపప త్తికముగానే యున్నది. చూడుడు - ఈ 
విణారమలో కళులన/గా వాబ్మనఃకాయాలత్మృములగు (త్రిక 

రణములచే జేయఒడు శ్వా స్యయములగు వ్యా పొరములు, 

పృతి కర్మయు ఈ త్రికరణ. సంబంధముతో నడచును, 
కాని ఈ మూటిలో మానసిక వ్యా పారమునశ్తే (వాధాన్య 

ముండకతప్పవు. ఒకప్పుడు శేనలము మానసీక కర 
యుండును గాని మనోవ్యా పార పూర్వకముగా నట్టి 
వాక్కాయ వ్యాపారముల.మా(త్ర ముండశేరవు. కావుననే 
శారీరముకన్న వాచికము, దానికంకి మానసీకము, ఉత 
రో త్తిరము శత గుణాధికములని శాస్త్రములు చెప్పుచున్న పి. 

మరియు నట్టి మానసిక వ్యా పార పారిశుధ్య మే దై (ధములగు 
వాక్కాయ చ్యాపారములకు ముఖ్య ఫలమని గాశ కర 
యోగ సారాంళమె యున్న డి, వావ్కా-యవ్యా పొరములు 
ఒకే విధమగు యజ్ఞ మందు చేవద తే యజ్ఞ దత్తులకు సమా 
నములుగ లోకులకు గోచరించినను, డేవదత్తుడు స్వర్షఫలా 
కాంక్నీ యగుట వలన నా యజ్ఞము కామ్య మై యనిత్య 
స్వర్ణమాత్య ఫలక మనియు, యజ్ఞ దత్తుడు భలాకాంజా 
విరహతు డై 

“యతః ప్రవృత్తి ర్భ్ఫూతానాం 
యేన సర్వ మిదం తతం 
ఇ 9 | 23 స్వక్ ర్కణా త మభ్యర్చ్య సిద్దెం విందతి మానవః 

అనెడి భగవదు క్టి ననుసరి.చి, యజ ఫలము, “కేవల భగవ 
దర్పణము చయుబా డగుటవలన, అయజ్ఞ్యము నిత్యకర్మ మై, 

శనం 

చీ శ్రశుద్ది ద్వారా సమ్యగ్గర్శన సాధన మై, నిత్యాపవగ్గ పర్య 
వసానమని భగవదు క్తి భగవచ్చాదో క్రులవలన జెలియుచు 
న్నది. ఇచట చేవద త్ర యజ్ఞద త్త కర్భ్భకములైన యజ్ఞ 
ములలో భేదము 'బాహ్యాద్భ పి కణుమాత్ళము గోచరింపకి 
పోయినను ఆ శెండింటిలో నొకటి కామ్యు మై, యనిత్య 

స్వర్గసలక మగుటయు, రెండవది నిత్యకర్శయై, సమ్యగ్ద ర్భన 

సాధన మై, నిత్యా పవర్గపర్యవసాయి యగుటయు, జూడ 

గేవలకర్శకును, కర్శయోగమునకును, ఫలాపేషూ తదు పీక 

రూాపములగు మనో వ్యా పారభీద మాత మునగ ఇంతేటి 

మహా త్తీరమగు ఫలభేదము సంభవించుటచే వాక్కాయ 

వ్యా పారములు గౌణములనియు, " మౌనసిక వ్యా పారము 

మాతు మే ప్రధానమనియు, అదియే ముఖ్యమగు కర్మళజ్రార్థ 

మనియు, వ్య కృమగుచున్న ది, ఇట్టి స్టీతిలో స సె గ్బర్భన కర్మ 

యోాగములకు లోగడచెప్పినట్లు “గులాబిచెట్టునకు దాని 

పుస్పమునకువ లెగూడి *స్వరూపస్వ భావముల చే వైజాత్యము 

లేదనియు, “మృ ధటములకువ లె” 'సాజాత్యము కలదనియు, 

దృథముగ వ్యక్తమగును. ఎట్లనిన నిష్కా-మకర్త యోగమునం 

జర్యవసానమున స్వర్గ్షాదిఫల తృణీ కారపూర్వకమగు సర్వా 

రక పరమాత్మాయ త్రచి తృత్వమనియు, సమ్యగ్టర్శనమన గా 

“సర్వవి శేష (_పతిషేధపూర్యక 
నిర్యిశష ప్రత్యగభిన్న 
(బహ్థాకారాకారి "తా2.పరోశ్రాంత; కరణవృ త్రి” 

యనిగచా తేలినది. అనగా కర్శ్మయోగములోని 

“స్వరం మే నస్యాల్ , పర మెళ్వ రార్పణ మస్తు” 

అనెడి యంశద్యయ మునక “మృత్తు ఫఘటమునకువ లె? 

ఉపాదాన కారణమని సూక్ష్మత మోపపత్తులచే -గాననగును, 

అది ఎట్లున; 

ఏకర్మయోగి స్వకృతేయజ్ఞాదులకు ఫలముగ స్యర్లాది| ప్రభూత 

ఫల ముపభోగ్య ముగ సంసా పమగుచున్నను, అద్లానిని 

తృణకరించుటచే స్వర్షఫలతృణీకారముతోపాటు తదుప 
భో-గార్హ్హ్యమగు దివ్యదేహతృణీ కారమును తేదుభయ తృణీకా 
రముల చే %-కైముత్రిక న్యాయముని? ఐహికఫల తదుపభోగ 

సాధనీభూత _ ఖాతికబేహతృణీ కారములును నిద్ధించుట 
వలన ఐహికాముష్మిక సుఖసర్వన్వ (ప్రతిషీభము ఘుటించు. 

టయు, పా) ణిసామాన్య సాథారణమగు దుఃఖ తత్సాభన 

పృతిషేధము స్వాభావికమేయగుటయు, జూడ సమ్యగ్దర్శన 

న్గితియందువలె సర్వవిశేష పృతిషే ధస్వ భావము కర్మయోగికి 



_ కరయోగళకాలముననే యంకదించి (క్రమముగ పొవృద్ర యె 

సర్వవిశేష్యపతిపే థాంశమున నమ్య్యర్భనస్వ భావము నందు 

చున్న ట్లు, ఈయుపప _శ్రివలన స్పృష్టమగుచున్నది. 

ఇక రెండవయ ళము - కర్చరమోగములోని . పరమేశ్వరా 
ర్పణబుద్ధి యిదియీ. సమ్య్యగృ నములోని నిర్వశేసప్రత్యగ 
భిన్న బ) హ్మా కారాంతేఃకరణవృ త్తిగా _ పరిణమించుటునాడ 

యు క్తిసవాముగ'నే యున్నది. భిన్నార్మ భావుడగుకర యోగీ 

వాడెడి పర మేళ్వరళబ్బమునకు పరోత్షరూపమగు స్వవ్యతి 

రి శ్టేళ్వరతత్వ మే యర్గమగును గాని, సమ్యగ్గర్భనమందువ లె 

సర్వాత్మక పృ త్యగ భిన్న బ్రహ్మ తత్వ మెట్లుఅర్ల ము-గానేర్పును 

ఆని శంకపొాడేమునుగానీ, కర్మయోగి యథగతబ్బ) హ్మ్నాత్మ 

భావ్రండు నేడు గాకుండినను, - 

యతః ప్రనృత్తి రూ తానాం 

యేన సర్వమిదం తతమ్ 

అయమా త్కా గుడాకేళ! సర్వభూ తాశయస్థితః 
ఈశ్వర స్సర్వ భూతానాం హృ దై శేర్ణున తిష్టతి” 

ఇత్యాది భగవదుక్తల ననుసరించి సర్వాత్మకుడనియు, 

పంత్యగ భిన్నుడనియు,సర్వు భ్యాదయాంత ర్యామియనియు, 
పరోత్షముగ నిర్దరించి సమ్యుగ్దర్శిచే ఏ తత్వ మవలోకింప 

బడుచుండెనో, ఆ తశ్వమునే కర్శయోగి యగు తాను 

నిరతిశయ ప్రమచే నారాధించుచుండెనుగాని యితడు 

మరియొక ఈశ్వ నుడు-గాడు,. సర్వహృదయాంత ర్యామియగు 

చైతన్యమే నాన్వరూపమని భగవంతుడు చైతన్య మా(త్రాతే 
నిశ్చయముచే చెప్పుచున్నాడు. సమ్యగ్దర్శనస్థితిలో నీ కర్మ 
యోగికా డో అట్టి నిశ్చాయము' నే పొందుచున్నాడు, 

ఇట్లగుటచేత నే - 

“జ్ఞానతారలే శ్రవ మేమతం” 
రు యా 

అని భగవాను డీయర్భము"నే స్పష్టపరభెను. శేడట్టి సామ్యాత్మ 

నిశ్చయము తనకు భుటించలేడనెడి కొరతయే తప్ప సర్వా 

తృకమగు చే సాకీ చైతన్యమును పర మేశ్వరళబ్లముతో 
వీలుచుచుండెనో, ఆ చైతన్య ముకన్న తాననువోట బుడి 

సాొక్నీయగు చెత న్యాంతరము (శ్రుతియు క్ష్య నుభవములతో 

"నిరత వచారిం-చినను మజియొకటి కనుబడనేరదు. కావుననే 

“అహమస్కీతి విజానన్ 
బ్రహ్మా వాసౌ స్వయం విజానాతి” 
యని భగవత్పాదులును, 

“జాసీచ్శాత్కెవ మే మతం” 
లు యి ww 

కర్మయోగి 

అని భగవానుడును చెప్పిరి, కావున కర్నయోగిచే నారా 
ధితుడగు నీశ్వరుడు పుత్యగభిన్న మగు పరమాత 4 స్వరూ 
పమే, అట్టగుటచేతనే వస్తు స్తానమును, మార్షకొమమును 
గురించి, నగుణోపాసనన చచేడి కర యోగికి, తప వాటున 
నున్నవస్తువును భజించువానికి, ఆ వసువు తెరతీరి గోఇకించు 

నట్లును, స్వభా )౦తి విలసితమగు “కజ్ఞునర్చమును ,”” రావు 
అని భావించువానికి సర్పభూమికవదలి, రజ్జుసాతా తార 
మైన చందమునను, దశముడు మృతుడయ్యెనని తనను మరచి 
యన్యుల లెక్కి-_౦చి దుఃఖించువానికి దళమాల్మత్వ ప్రత్తి 
ప శ్లీచే, స్వన్వరూప స్ధితి కలిగినట్టును, 

“వళీకృ లే మనస్యెషాం సగుణబ్రఏవహ్మాశీలనాత్ 
త బేవావిర్భ వే త్పాశ్షూ దవేత్ పాధికల్పనం”” 
అని చెప్పినట్లు కర్మయోగ కాలమున తనచే నర్చింపబడు 
యచ్లే శ్వరుడే సర్వాత్శకుడగు ప్రత్యగఖిన్న పరమాత్మ 
స్వరూపముగ పర్యవసౌనము నొందునని తెలియద 
యున్నది. కావుననే “పర మేళ్వరార్చణమస్తు” అనెడి 

కర్శయోగ  డ్వితీయాంళమగు బుద్దియు, సమ్యగ్గర్శనమున 

నిర్విశేసష ప్రత్యగఖీన్న బ్బహో కారా కారితే ఢ్వృ త్తి రూప 

ముగ “మృత్తుఘుటమువ లెను, మొగ్గ పూవువ లెను పరిణమించు 
ననుట నోపప త్హికముగ నున్నదనుటలో సంశయ "ముండ 
చేరదు. కర్మయోగ మిట్టిదగుట చేత నే / 

“సర్వం క ర్యాఖలం వార్డ్ ! జానే పరిసమాప్య తే” 

అను విలువను మనము గు ర్రింపవలసియున్న ది. 

“కాండద్వ యోపపాద్యాయకర్మ బహ్మన్వరూవికో 

స్యర్హాపవర్షరూ పాయ యజ్జశాయ నమోనమః” 

అని శెతసిద్దాంత సర్వస్వముగ సాధన ఫలైకత్వ మావిధ 
మున పత్రి కర్మయోగియు, ' యజ్లై శ్వర స్తుతిరూపమున 
వ్య క్రీకరించుచున్నాడు, కనుక నే, 

కకక ర్య కైవహొ సంసీది మాసితొ జనకాదయః” 
థి థి 

అను గీతావాక్యము సార్ధకమగును. ఇట్టి నిష్కా-మ కర్మా 
నుష్టాన పాభవమును చలుపజాలి, కొన్ని శతాబ్దులనుం౦డి 
అబాలగోపాల మాం[ధ్రులకు పఠన పాఠనాదులలోనుండిన 

తృణీకృళే స్వర్ణ జెభవుడగు ఒక ధీరవలేణ్యుని పవ్మిత చరి 

(త్రము నుదాహరణముగ జూాపుచున్నాడను, 
అం(ధ్రభోజుండని (ప్రనిద్దివపించిన (శ్రీకృష్ణ దేవరాయాస్థాన 
మందలి అష్టదిగ్గ జనులలో ఆంధ) క వితాపతామహుండని 

౪3౧ 



శ్రీ ఆయ్యరికి. వేంకటరమణయ్యగారి సన్మాన సంచికి 

ప్రసిద్ధి పడసిన “అల్లసాని "పెద్దన కవిందు)డు” తన అనన్య 

సాధారణమగు పిత్రిభకును, సర్వతోముఖ పాండిత్యము 

నకును, అపారలోక జ్ఞునమునకును, నికపోపలముగ ప్రవ 

రాఖ్యపా్యత్రను అద్భులేరీతిని సృష్టించి ఆజరామరమగు కీర్తి 
కాయముత్రో నేటికిని వసుంధరయందు చిరన గ్రరణీయు 

“దృ షపూరాంఅకి హరాఃకా వ్వేరసపరిగహాల్ 
లిపి ఏ ఫీ థి $ న 

స్వే నవ ఇవాభాంతి మధుమాస ఇవ దుమాణి” 

అనురీతి ప్రవరాఖ్యుండు "పెద్దన అపూర్వసృష్టి కాకపోయి 

నను, అద్భుతసృష్టి యనక తప్పదు. ఈమహాకవి పువరా 
ఖ్యుని, శుుతిచోదిత షట్క-ర్భాచరణ పరాయణునిగను, 
అహితిగృహీతగను, మాతాపితుతిథి సేవాతత్పరునిగను, 
తృణీకృతస్వర్షసాఖ్యునిగ ను 

“యువాస్యాత్ సాధుయు వాభ్యాయిక 8 

ఫిజీ బలిపఖో అశిష్థో దృఢిస్ధో బలిస్టః 
ఇత్యాది శ్రుతి పుతిపాదితమగు మానుసానందమును 

ఆదర్భగార్డ స్యమును, అనన్యసాధారణమగు పుతిభతో 

అతనియందు చిత్రించి తనకుగల వైదిక పువీణతను, 
నిష్కామ కర్మానుష్టాన పాళ _స్యరూపమగు స్వసిద్ధాం 

తమును ఎట్లు పంవరరూపమున లోక మునకు ఇాటగలిగి 

కవి కులత్రిలకుడయ్యునో ఇంచుక విచారింతేమ శ విష 

యమునే పె పద్యంబున సూచించెను 

ఉ. అపురిబాయకుండు మక 

రాంక శశాంక మనోజ్లమూారి, భా 

పాపర కేషభోగి వివి న 
ఛాధ్వర నిర ల ధర్మకర్మ్క దీ 

చూపర తంతు డంబురువా 

గర్భకులాభ రణం బనారతా 

ధ్యాపన తత్పరుండు ప్రవ 

రాఖ్యు. డ లఖ్య తనూవిలాసుంజై . 

వశరాంక శశాంక మనోజ మూదర్తియు, భఫాపాపరశేష 
భోగియు, వివిభాధ్యర నిర్మల ధర్మకర్మ వీత పరతంతు) 
డును, అనారతాధ్యాపన తత్చరుండును, అంబురుహూగర్య 

కులాభరణుండును, ఆగు ప్రవరునికి అర్యావ ర్తదేళంబున 
వరుళాతరంగిటీత పంబున, సకల సంపల్సమృద్ధమై,నిరతాన్ని 

కలిత 

హోతులును, నిఖిల విద్యావిశారదులును నగు భూసు 

రుల కాలవాలంబగు నరుణాస్పద పురము నివాసస్థానం 

బుగ నిరించె. ఇందు మకరాంక శశాంక మనోజ్ఞ మూ ర్తి, 

భా పాపరశ్తేషభోేగి, వివిధాధ్వరనిర్భల భర కర్మ దీకపర 

తంతు)డు, అను విశేషణ త). యముచే పొదత యమునే 

భావనత)య  మధిరోహించు త్ర్రివిక)మునిలీల ప్రవ 

రాఖ్యు డు 

ఉ. ఎందు వసించి ధన్యుడ ని 

ధీంద)ము ఖామరకోటినెల్ల నిం 

చుం దృణ మట్లు బేనిం జవిం 

జూచుటచే రసహీన భావముం 

'జెందు జగ తృ్పభుత్వమును 

జెప్ప౫ రాని యనంత కేవలా 

నందము దానియందు మది 

నాటుము మానము నీచభోగముల్. 

అని భర్చృహరి చెప్పినట్టు అట్టి అఖం డాద్వితీ యానంద 

సామా జ్యాధిస్టితుడు కాొగలిగెను, 

శృ౦ఖలాక) మమున చెవిశేషణత) యము పవరుని యందు 

ఎంతేని సుసంగతములై శోభిలైను._ మహాగంభీరుండగు 

రత్న్నాకరునిసైతము నిజసందర్శనజనిత ప్రేచోాన్మాద వశం 

బున ఎంతయో తోఖింప అధీరుని జేసీన శేశాంకునిపగిది, 
డివ్యాంగనలు సైతేము తమంత తావలచి రాదగినట్టియు, 

దివ్యదుర్లభంబగు నిజరూప _ సంపదచే దర్శనమాతుమున 

సాగర గంఫీరయు, పౌంఢయు, తి)భువనసుందరియు నగు 

వరూథిని యను నచ్చరలేమ జెందమునం బే)మవాహిని 
శెల్లువలై ప్రువహింపజేసి నిజరాపభావ నచేభ్రమర కీట 
న్యాయముని” దివ్యాంగనయగు నవ్వరూధినిచే సెతేము 

వు _ర్హ్యత్వమా పాదింపజేసి - 

“ఎంత తపంబుచేసి జనియించిననవారొక మర, § 

భామినుల్ ”? 

ఆనీ తన దివ్యత్వమును నిందింపజేనీ తుద శా మెను అధీరనుగా 

చేలను-గా చేయజాలిన మకరాంక శశాంక మనోజ్ఞ నూ 

దీరుడు, ప్రవరుడు. 

ప్రవరుని చక్క-దనము మకరాంక శశాంక్ నునోజ్ఞమైనది 

గదా యనియు, పద్మభవుడు 



“నరశుటియసల్ దెచ్చి నీరజాపు 

సానయిట్టిన రా వొడి చల్లిమెదపీ 

పదను సుధనిడి వేసెను” 

గదాయనియు భ్రమసి 

6 _ _మ్రానళశేతన ధను 

ర్యా ము కనారాచ దు 

దిన నమ్మూర్భిత మానసాంబురుహూయై” 

నరూశిని యాతని కామించి సాభిపాోయముగ 

“కుం దనము వంటి మేను మధ్యందినాత 

వపోష్కహాతిం గందెె వడదాశె నొప్పులొలుకు 

వదన మస్మదృృహంబు పావనము చేసి 
బడలికలు వాసి చనుము)” 

అని యాతిథ్యము గ్రహింప వేడినది కాని 

“వాని చక్కదనము వై రాగ్యము5ం జేసి 
మ. 

"కాంథవ్ల సేయు జార కామినులకు 

భోగ భాగ్యమ య్యెం “బాచిన సంపెంగ 

పాలుపు మధుకరాంగనలకుం బోలె”? 

ఆని తనయట్టి వారలకు ఆ౨దజాలని ఫలమని తెలియని బేల 

య ద్య్యోను.*|_ప్రథమకబ శేముకీ కా పాతమను నట్లు” మక రాంక 
శశాంకమనో జ మగునాతనిరూపమును కామించుట, అయ్యది 

పూ-చినసంపెంగపొలుపువ లెభోగబాహ్యూ మగుట ,ఈరెండును 

జను జంటే సంభవింప ఇక ముందు కథ సాగు జుట్టు! 

ఛారికు డగు పెద్దన నిప్కా-వు కర్మానుస్థాన ఫాంళ 

_వ్వుమును పివరముఖమున నుద్ధి'షించు "బిట్లు? 

ప్రవరుడు నుకరాంక శశాంక మనోజ్ఞ మూ_ర్థియే గాదు. 

ఇక భా సా పరశేసభోగి కదా! కనుకనే అపరాజ్లాసమంప 

మున “*గారుడ్ష గేత్కీ_ర్లమగు నొక దివ్యభవన ఫా)ంగణము 

నందలి సహా కారమోలమున మణీ మయ నితర్చి మిద సుఖా, 

నీనమైమె తన జిలిబిలి ఫొటను వీణాస్వనమున మేళవించి, 

అరమోడ్పు కనుదోయితో రతిపారవళ్య విభ్ర్యనుము చెలుప 

వీణ వాయించుచున్న న _ీ) భువనైక - సుందరిని గని) ఇధి 

కులాంగన గాదని దర్శనమాత)మునచే తెలిసికొని జితేం 

దిగి యుడగు నా పృవరుండు నిర్వి కార చిత్తమున 

“కర్మయోగి 

“ఎవ్వ శే వీవు భీత వారి 
ణచేక్షణ యొంటిజరించె దోట తే. 

కివ్యనభూబ్లి భూసురుడం 

నే ప్రవరాఖ్యుండం దో )వదప్పి తిం 
(గొవ్వున నిన్నగాగగ/మమున 

కుంజనుదెంచి పురంబుంజేర నిం 
కెవ్విధిం గాంతుం దెల్ప గద 

వే తెరు వెద్ది శుభంబు నీ కగున్.)) 
అని మృదుమధుర గంభీరముగ పృశ్నింప “ఫీకహరికేణి? 
యని బోధించి తన ఏకాంతమును గూర్చి మున్ముందు 
ప్పక్నించి, పిదప తన కథ నెరిగించుటచే, 

“-కాపూోూా సతాం పశ్యతి.’ 

యను న్యాయమున నవ్వరూథిని యాతనిం దనయం దను 

ర క్రునిగను, మనోజ్ఞ మగు రూపమున కనుగుణమగు మృదు 

మథుర సరన వచో విరాజితునిగను, రసీకునిగను ఎరిగి 

భ్రమసి, తదూప సందర్శన సంజనిత మైన ప్రేమలత, 

ఫీతవారిణేక్నణ యనునట్టి మృదుమధుర సరన వచో జల పేక 
ఛారల వడివడి పాకి పల్లవింప, నమ్మ హీసుర కుమారు 

తారుణ్య మాగ్గ్యంబులం బేసి, తన దైదగ్గ్య్యంబు మెరయ 

గలిగెనని పల్లవించు నుల్లంబుతో “నిలవార నవ్వీ, నవిలా 

'సముగ, 

“ఇంతలు కన్నలుండం 'దెరు 

. వెవ్వరి వేడెకు భూసురేంద)! యే 

కాంతమునందు నున్న జవ 

రాండ నెపం బిడి పల్కరించు లా 

గింతియె కాక నీ వెరుగ 

చే మునువచ్చిన తో)వ చొప్పు నీ 
కింత భయంబుతే కడుగ 

నెల్లి దమైతిమి మాట లేటికిన్.* 

అని యాతని పృళ్నకు బృత్యు క్త కరింపకయే తన నెజజాణ 

తనమును జూపి, 

“భూసుర వైతవ కసువు శ 

రాసన! మా యింటి వింద వై తివి గైకొ 

శతక 



(శ్రాఅయ్యంకి వేంకటరమణయ్యగారి సన్మాన సంచిక 

మ్మా సముదంచ న్కణి భవ 

నావీనత పేద బేరి యాతిథ్యంబున్ 7? 

ఆని అతిథ్యమియ్య, - జ్ 

“-వేంలిమియున్ సురార్చనయు 

విపు సపర్యయుం జిక్కె_ భుక్షీకిన్ 

వేళ యతికగమించె జన 

నీ జనకుల్  దువృద్దు లాకటన్. 

సోలు చుం జింతషో చెదురు 

మాచుచునుండుదు రాహితాగ్ని నే 

దాలు సమ స్త ధ సత్రములు 

తొయ్యలి నే డిలు సేరకుండినన్ .”? 

అని తన శోఎత్రియత్వమును చెలియజేసెను. ఆంత వదనం 
బున విన్న బాటు న్, పవరు డాహితాగ్ని యగుటచే 
తన అతిథ్యమును న్వీక కరింపమి తెలుసుకొని ఇంచుక విభా 

డించీ, పవరునికి గల చెదిక LN లోన నగుచు, యుక్తి 

వాదము నతనిని నిను  త్రరునిగ జేసి యనుర_క్టుని జేసీ 

కొన దలంచి, 

| క. యజ్ఞ కోటులం 

 చావను లెటకున్ ఫలము. 

మా కనవుగిళ్ళ్ల సుఖంచుకు గదా.” 

యనియు, | 

సద్యో వినిర్భి న్న సాకంగనాభికా 

హృతమై వ్సాళించు మృగ మడంబు 

'కొసటువో -బీశెండ కరగి క" )లనంటి 
గమగమ వలచు చొక్క_పు జవాజి 

“ప్రాత త్తి తి ఘనసార తరువులం దినుదానః 

_ "దొంగిన పచ్చకప్పుము సికము" 
గొజ్జంగి పూంటొదల్ గురియంగం బటికంబు 

. దొసల నిండిన యట్టి తుహి్ 

వివిధకుసువము క దంబంబు దివిజ తరుజ 

మృదుల పన సఫలాసవామేయ రత్న 

భూషణంబులు గలవిందు) . 

రర 

నజలమ్లు 

అని న్వర్గసౌఖ్యమను బహుధా వర్షించి అతనిని పరీలోభ 
సెట్టి, 

“ఏ. భోగపరుయ 

వయి రమింపుము ననుళహాడి యనుదినంబు” 
అని ఫలీభూత స్వర్షముగ తనను గంహీంపుమని స్యార్థించి, 

“కుశలత యే వితముల నగు 
నశనాయాసమున నిందియ నిరోధమునం 

గృఘండవయి యాత్కన లచుట 

సశరీ? స్యర్లను కనుము సమకొోని యుండన్” 
ఆని నిరళనవ తమల చేతను, ఇంది? నిరోధము మేతను, శరీ 

రమును శుప్పి-౦పజేసుకిోొని, కన్షసాధ్య మె "కాలాంతరం 

బున జేహాంతరంబుచే బెందదగీన స్వర్గ సఖ్యము మిము 

బోటి నిరతాగ్ని హోతు” లను తనంత చా శరీరథారియె 
వలచివచ్చిన ఈ శరీరంభుతో నే యనుభవింపచేరక నిరసం 
చుట, “అంధుడు ఇన్నెల నిరసించుట -గాడాి’యని పరిహ 

నింప,  . మ 

“నీ వన్న యర్థ మెల్ల 

సిజము కాముక 3 నవానికి నకాముం 

డిది గీహీంచునె ఇ జలజాశ్లీ ... 

యని నీ చెప్పినదంతయు స్వర్షాద్య మేక గల ఆహి తాగ్ని 

యగు శాముకునికి గాని ( కామ్యక రా నుష్టైతేకు గాన్ని 
నిహెామ కర్మానుషైత దీనిని నరకు చేయడు. 

“టౌవ్మణుః డిం దియవశగ త్రీ 

- జిహ్మోచరకాక నిపుణ చి తజ నికితా 
జివ్యాగములవా లై చెడు 

రా 

బృ్రహ్మోనందాభిరాజ్య పదవీ మ్యుతుండై 
కాన తత్వేవిదుశగు బా)హ్మణుడు ఇందిియ సౌఖ్య. 
లాలసుడగు నేని ఒజహుజన్న సుక్పొతఫలంబగు నట్టేయు, మహ 

రులకు సైతము దుర్లభం బగునట్టియు, బ్రహ నంచాధిరాజ్య 

పదవీభ్యస్టుడగుననియు, తా నకాముకుప్తననియయు స్పష్టముగ్న 

జెప్ప నిక  త్రరయ కింక ర్థవ్యతా విమూఢయై ఆకనిస్టరూప 
మును 'గనుగొనెవేరక "బేలమై వివశయె “"పృలపించినందుకు 

లజ్జితమై తుదకు కెచ్చికోలు ధైర్యముతో 
“పతితవనతరుకుసుమ కేసరంబులు రాల్చునెపం 

బున. బయ్యెదవిదిల్చి చక్క_ సవరించుచు నంతం౦ 

తంబొలయు చెలులకుందల చూపకయుం౦డంద త్త తరర 

ట్ 



టునల చేసి బొముముడిపాటుతో మగిడి మగిడీ 
చూచుచు జిడిముడిసటు చూపుల నంకుకించు 

జంకొనల వారించుచుం చేరి యిటనియెు” 

“ఎంజే జందము కందళించు రహిచే 

నేక్మాగత౯ నిర్భృతిం 

జెండుం గుంభగత పృదిపక'ళి'కా 

శ) దోప నెంబెందుటో 

శంజేీ నింది)యముల్ సుఖంబుగను నా' 

యిం పే పరబ్రహ్మ “మా 

నందో బ్రహ్మ” యటన్న ప్రాజదువు నం 

తర్చుద్ది నూహింపుమా” 
అని యీోవిధమున యు క్లివాఢడమున నతని నెదురొగ- 

శు తిప) మాణముల ఫేం దన వాదమును ఒలపరచి అతనిచే 

ఒప్పీంపదలచి, “ఆనందో బ్రహ్మ 'య సెడి శ్రుతిని శృంగార 
రసానుతాలముగ సమన్వయము చేయ నప స ఎవరండు 

“అనుచు దన్నొడంబర చు నయ్య మర కాంత 

త_త్తరముజూచి యాత్మనతండు దనకు. 
సిగ్గు'వెగటును బూడవము నిస్సృహాత 'జెలుపు 

నొక్కు చిరునవ్వునవ్వి యయ్యువిద కనియె”’ 

“ఈ పాండిత్యము సీకుందక్క. మరియెం 

"దేగంటిమే కామ ఫా 

సో ఛపాధ్యాయివి నావచించెదవు మే 

లోహో “త్రయిీిధర్మముల్ 

పాపంబుల్ రతి పుణ్యమంచు” నింకనే 
లా తర్క_ను ల్ మాక్షల 

తీవ పథ్యాగమ సూత్యపం క్తి కిక న పో 

మా సాంప్ర దాయార్థముల్ , 2) 

“త దుణీ! రేపును మాపు హన్యముల చే 

తకా దృప్తుయడె” వహ్ని్స 

త్క_రుణాదృష్టి నొసంగు సౌఖ్యము లెరుం 

గ శక్యమే పీకు నొ 

క్షరణుల్ దర్భలు నగ్నులు౯ బ్రియములై 

నట్లన్యముల్ గా వొడల్ 

ర్ళ్ల 

కర్య యోగ 

తిరమే చెప్పకు మిట్టి తుచ 

సుఖముల్ మోాసాల్నపై "లేనియల్.”) 

అని “యానందో బ్రహ్మ” యటన్న శ్యుత్తిక్ ఆమె సమ 
'తానుసారముగ వ్యాక రించిన జైఖరినిగని, అచ్చి వెండి, 
బక నేలా తర్క_ముల్” అని సంవాదమునక్షు ఇత్తి శీ చె చెప్పం 
దలచి విసుగుచెంది తుదకు. 

“ఇట్టితుచ్భసుఖముల్ మోసాలవై తెనియల్” 

అని మూర్తీభవించిన శృంగారరసాధి చేవతవ లె, (ప్రళ్యషమాయ 

మాణస్వన్లాధిదేవకవలె, విస్వాలమైొ, నిరు క్టేకయె నిలచి 

యున్న నవ్వరూథినిని ధిక్కరించి తన తేది. , యక 
మును, గాఢ టైరాగ్యసంపదను, తన నిపష్కై-వక ర్మాకుషైని 

తత్సరతను, బ్బుహో నంద పదవిలాలసకను, సహా (న్రమో్యమేల 

వ్య కృపరచి దీరశాంతుడగు నప్ప్కవరుడు సృగ్ళహా? మ 

నోపాయమున కె చింకించుచుంక్క ఇట్లు తన యుడేము 

లన్నియు నిస్పలము ైనందుకు వగచుచు, పటరాని తము 

కమున బలాక్కే్యత్రిచేనైనను అకనిని స్వాయక్తుని చేస్తు 

దలచి, తుదకు చ్ర్రుజనసహజంబగు అజను సెతమువీడి, బల్ 

మిమై నాతేరుణుని జి తేంద్రియత్వమున “కగ్ని పరీక్షయాి? 
యన తీన చాహువల్లరుల చే నాతనిని గాథముగ బంధించి, 

అధరం బాసింప, హో శ్రీహరీ? యంచు సళకీర స్వర్షసుఖ 

మనందగిన నయ్యచ్చరను దోని పుచ్చెను, పెనిషయమునే, 

“కలంచునే సతులమాయల్ ధీరచి త్తంబులక”” 

న 

అని ఇట ధీరళబ్దప్ర) యోగంబుచే బుద్దెవృ త్తి తిని చూడలలిగి 

చోదనము చేమగలిన, అసఫ్స్నముచే సుకోదగిన సాక్షీిరూప 

మగు (బ్రహ్మానంద స్నామాజ్యాధిప్టి కితునకు చా స్యమొనరించు 

నర్హ్ల తఘాడ స్వుర్గసౌఖ్య మునకు లే దనునబ్లు నప్ప వరుడు 

గ, .ఓరమామిడి తప్ 

యాంసద్యముం బట్టి పా 

మ్యంచుదోచె...* . 

ఇట్లు సకరీరము లనందగు స్వర్గాపవర్షములను వరా ఖెనీ! పవ 

రులకు గాథమగు ద్వంద్వయుద్దమును గల్సించి, కంద 

వర్షముచే స్వర్గమునకు మిక్కు-టమ్గు ధిక్కరాతిని పరికల్పించి 

నిహ్ము-ము కర్మాను స్థాన పా) )భవమును 
స్థవరమయౌాపమున 

లోకమున6 జాటగలిగి, లోకమాను త కృవణముగ చయ 

సంకల్పించిన పెద్దన మహాకవీం మడు ఆస్తిక మహాోళ య 

లకు స ప్రాతస్మరణీయుడు. ఆనంతరము:-- 

¥o 



శ్రీ అయ్యంకి వేంకటరమణయ్య గారి సన్మాన సంచిక 

క ee *అవ్యనజ గంధి 

మేని జవ్యాజిపస కదంచించు నొడలు 

గడిగికొని వార్చి ప్ర/వరు౦డు గార్డు పత్య 

నహ్ని నిటని పొగడి భావమున దలంచి?” 

ఉ, దివిషద్యర్లము సీ ముఖంబునన దృ 

వీంజెందు నిన్నీఘలా 
అణ 

స్త్వవముల్ సేయు శ్రుతుల్ సమస్త జగదం 
వానో ఆ 

తర్యామివిన్ పీవ యా 

హావసీయంబును డశీణాగ్నియును నీ 
యం దుద్భవించుం గ)తూ 

త్సవ సంధాయక నన్నుంగావంగద పే 

స్వాహావధూవల్ల భా! 

ఉ. దాన జపాగ్ని హోత) పర 
కంతు)డనేని భవత్సదాంబుజ 

ధ్యానరతుండ నేని బర 

దారధనాదులు గోరనేని స 

న్కానముతోడ నన్ను సద 
నంబుననిల్పు మినుండు పక్సిమాం 

భోనిధి లోన |గుంకకయ 

మున్న రయంబున హవ్య వాహనా! 

ఆని యి ట్టయ్యాహి తాన్ని యగు ప9వరుండు స్తుతించి, 

తక భావంబున నిజగృహంబునుజేరి సుఖంబుం జె- 
కొలదికాలము కిందట అనగా సిద్దుడిడిన 'పొాదబేపము 

ప్ర పరునకు హిమవత్పర్వతమునల గజిగిపోయిన సమయమున 
దిక్కు దోపక, శ్రెర్యమును నోలుపోయి, 

“ల. =. -ఇృమ్మంచుకొం 

డకు రాంజెల్లునె బుద్దిజాడ్య జనితో 
న్యాబుల్ కదా శొిత్రియుల్ ” 
ఆని తన శోత్రియత్వమును సైతము నిందించుకొనుచు. 
దలిదండు)లను గురించియు, ఆగ్నులను గురించియు, 

ఇతర గ్భహ వ్యాటౌారములను గురించియు, చింతించుచు. 

గర్నజడునివలె సామాన్య జానపదగ్భాహాస్నని వడువు 

నను గానుపించిన పువరుండు వరూభిని మాట్లాడున పుడు 

తన నిష్కా_మకళా నుష్టాన బలమును దలంచుకోొని చాని 

హమ బ్రిమును ళ్ళరించేనంతమా(త్రమునళీ కృణీకృత స్మర 
నకు 

విభవుడును, మవోధీరుడును, .ఈణ్వరానుగి హూ సంపన్ను( 
డును కాలలిగి గృవహామునశ్తేగి మిక్కు-టమగు మవానండ 
మెట్టనుభవింపగలిగానో, లోకజ్ఞాన శూన్యులుగ దోచు 

'కార్శికులును, ఐహిక సుఖరహితులుగ గన్చడు భకు లును 

జగత్తునకు పనికిరానివారివలె గనపడు తత్వవిచారపరలును 

ప్రవరునివలె. దమతమ _ సుకృతవిశేషములచే నీళ్వరాను 
గంహమున6 దలవని తలంఫుగ నిమేషమాత్రమున మహా 
మహీ మో పేతులె సకలజగచారాధ్య మైనిత్య మె నిరతిశయ మె 

యఖండమై యద్వితీయమనదగిన మోకు సామా జ్యాధిష్టి 
తులు కాగలరనుట కీ కథయే నిదర్శనము కాంగలదు, 

కనుకనే ప్రవరుండు లా 

“యంలబ్ల్యాణాపరం లాభంమన్య లే నాధికంతత; 
అనునట్టి నక రాగలిగినాడు, ఇట్టి నిష్కా-_ మకుడగు ప్రవ 

రుడు కర్మతుడైనను 

“రోాగయుకో విశుదాక్మా 
న్ గు 

సజ తా త్కా జితేంది)యః 

కుర్వన్నపి నలిష్య లే 
బ్రహ్మ క్యాధాయ కర్మాణి 

సంగం త్యక్ర్తా కరోతి యః 

లిప్య లేనసపా వెభ్యో పద్యపక మి వాంభసాలో 

ఇత్యాది వాక్యములు కర చేయుచున్న ను, అయ్యది బంధ 

కముగాక సమ్యగ్దర్శనపాం) ప్రిని గలిగించుటకు సమర్థము 

లనుటకు తార్కా-ణములు, 

కావున నిష్క-రా నుష్టైాన బలముననే నరు డనాదియె, 

అనేక బ్బవ్మాలను గడపిన జనన మరణ ప్రవాహ వేగ 

మంతయును నొక్క_పెట్టున నరికట్ట ససుర్ణుడగుచున్నాడు, 

నిష్కా-ము కర్మానుష్టాన పా9భవముననే సచ్చిదానంద 

మయమై సర్వలోక సంసేవ్యమగు బ్ర) హ్నానంద సామా) 

జ్యమున పట్టభదు9డు కాగలుగుచున్నాడు. గాన కర్మ 

యోగి యన నిపష్కా-మకరా నుస్టాతయే. అతనికి చి త్తశుద్ధి 

ద్వారా లభఖించునది జ్ఞానము, 

“జ్ఞానాగ్నిః సర కర్మాణి భ్ స్కసాత్కురు కే౭ర్జున 

జానవాన్ మాంప్రవద్య తే, జ్ఞానచా లేవ 
Cm లా రా 
మేమతం, నిదున ఆత్మ త్వాల్ 29 

కాబటి కర్మయోగయే జ్ఞాని. ఆతడే ఛగవానుడనుటప 

శీగకదు క్రియే ప్రమాణము, 



సంస్కృత వాజ్మ్యయము - మటీయిద్దజు మహారాజకవులు 
శీ) ఈయూజ్ఞి వేంకట వీరరాఘవాచార్యుండు 

అవత రణిక : 

[ఇదివలుకు ౧. గోనందుండు ౨, ధర్మాశోకుడు = ధర్మాశోకదత్తుడు 3. వసునందుడు క. గోపాదిత్యు డు, ఆకు 

నలువురు నసంస్క్య్భుత' రాజకవులను గూర్చిన నా వ్యాసము "ఆంధ యను మాసపత్రికలో (111 సం. 10 నం. జనవరి, 
1941) ప9కటింపంబడెను: 

౫ రణాదిత్యతుంజీనుండు ౬. కలశుండు ౭, హర్ష దేవుండు, అను ముగ్గురు సంస్కృత కవులను గూర్చిన మదీయనిఒక్ష 
నము “సంస్కృత వాజయమున ముగ్గురు మహారాజకవులు అను శీర్ష కతో (క్ర మల్లాది సూర్యనారాయణా స్రీ 

సీ పూంర్థి సంచికిలో (౫౦-౬౧ పు; 1941) ప్రచురింపయిడెను, ' 

రా. మవహోరాజకివి ము కాపీడుండు "అను సంస్కృృతకవిని గూర్చిన నా వ్యాసము 6కళ"ప9ిపూక్త జనమంచిశేపా[& 

కర్మ -గారి యభినందన సంపుటమునం బ్ర)కటింపయిడుచున్న ది, 

౯. మలియొక సంస్కాతరాజకవిని గూర్చిన నా వ్యాసము “సంస్కృత రాజకవి అవంతివర్మ తదాస్థానకవి మందలి 

అను శీర్ష కతో ఉహృపన్నసుధ- అను మాసపత్రికలో (1 సంపుటి) పుళటింపయిడుచున్నది. 
ప్రస్తుత వ్యాసమున, ౧౦. కవిరాజక్లీ సముద్భగుస్తుడు ౧౧. రాజకవి &తిపతి, ఆను మతి యికువుకు విస్మృత సంస్క 

కవులను గనార్చి వాయయబడేను | 

మహారాజాధిరాజ కవిరాజ (శ్రీసముదిగు ప్పుడు (కీ9, 985-875. రొజ్యుపాలనము) 

గు ప్పవంశచక )వ ర్తి. గుప్తునికిల)పొత్తుండు, ఘటోత్క_చునికి బాత్తుండు, మొదటిచంద్యగుపు 
నికి గుమార దేవికి బుత్తు)శు. విక )మాదిత్య బిరుదాలంకృతుం డగు శెండవచంద )గుప్తునికి 

జనకుడు, కుమారగు పునికి. వితామహాుడు, స్క_న్షగు ప విక )మాదిత్యునికిం బ్రపి తామహుండు, 

పిథముచంద్భ)గుప్తుడున్వు తత్తనయుండు సముద్రగుప్తుడు భారతవ ర్ధమున గు ప్రసామ్మాజ్యమును 

సంస్యాపించీరి, “పిస్తోలుకడుపున ఫిరంగిపుట్టినట్లు” వుహారాజూధిరా జగు పథమ చర్మదగుప్తునకు నార § 

భౌముం డగు సముద గుప్తుడు తండిిని మఅవించు పుత్తు)- డాయెను. “తియ్యమామడిపంకు తేన 

కాధార మెనపువ్పమును మజవింపం జేయునట్లు” గుణాధిక్య మ చే సము[దగు ప్తుండు తన వితృవితా 

మహాదుల ప్రభావమును విస్కరింపంజే సెను, ఈయన్యాయ ముళ్క_టి తప్ప నితరదోషము లీ 

చక)వ ర్మియందు లేనేలే వని చెప్పవలెను. 

సముద)గుప్తునికాలమున నొకానొక శిలా స్తంభముపై నుశ్రేఖంపడుడినశాసనము ప్రయాగనగర 

మున గలదు. గధ్యప ద్యాత్మక మగు నీసం స్కృృత శా సనమును రచించినక వి ఖాద్యటపాకిక వంక జుం 

డగు మహాదండనాయక ధు)వజాతికిం దనయు. డగుహరి పేణుండు. ఈతంకును సముద్యగుపుని 

యొద్ద సాంధివిగహకుంకు, కువూరామాక్యుండు, మహాదండనాయకుండుగా నుండి సార్యభాముని 

సమిాప పరిసర్పణానుగ )వాములచే నుస్కీలితమంత్రియాయె నని శాసన పసంహారవాక్యమునుబట్టి 

విశదముగుచున్నది. 

త్ర స్స 

7 

ఇ శోక 



(శ్రీ అయ్యంకి వేంకటరమణయ్యగారి సన్మాన సంచిక 

ఇటువంటి ప్రచండ పృతిభాసంపన్నుడు పౌ)ఢ పాండితీ మండితుండు నిరంకుశ కవితాధురంధరుయ . 
సహృదయ శికోమణి రచించిన గ్రంథరాజములు లభింపకపోవుట శోచనీయము. 

వామనుని “కావ్యాలంకార సూత్రవృ త్తి + లో నొకానొక న్లో మున “కవిరాజు శబ్దము గాన 
వచ్చుచున్నది. 

| 
శ్లో. ఆకవిరాజ మవిజ్ఞాయ కతేః కావ్య క్రియాదరః, కవిరాజం చ విజ్ఞాయ కుత; కావ్య(క్రియాదరణి) 

ధా (కానూ, వృ. అధి 10నూ. ౫౩ ఫు) 
కవి పోపషణపరాయణు. డగు కవిరాజు నెటులనివోం గావ్యరచనయం దాదర మెట్టు కలుగును? 
అమేయ పృజ్ఞానిధి యగుకవి రాజు గెజేంగినచో నియం గావ్యనిర్మాణమున నాదర మెట్టుండును. అని 
భావము. కావ్యనిర్కాణ పరిశమజ్జాం డగు రసజ్ఞుడు పోవకుంగు లేనియెడలం గావ్యరచనము నం 
డాదర మెట్లు కలుగు నని సర్వోత్కృప్ట 'కావ్యకల్పనమున దక్షు డగుకవిరాజువంటి మవానీయుని 
కవితం జూచుచో నిశ నెట్టకవివతంసున నను గావ్యర చనమున బుద్ధి యెట్లు ప్రసరించు ననియు 
దాత్సర్యము. పెశ్లోకమున నుత్తరార్గము, 

న్లో, “అధ్యా జకృతోత్సా హె ఫాలదరో స్టైః న్నతె రపి, జి హో న్లః కృష్యమాేవ న కవితే పవ ర్ధతే” 

చా (వాణుయ: హర్ష చరితము, 18 పృ) 
న్లో “యుక్తం కాదమ్మరీం శ్ఫుత్వా కవయో మానమాళి)తాః? = (సోమేశ్యరడేవుడు: కీ రికొముది. 1, 04) 

అనుక్లోకముల భావమును గలిగి యున్నది. + 

వామనునిచే నుదాహృతుం డగుక విరాజునుగూర్చి యింతకుబూర్వ మేచారిత/క పరిశీలకుయను 
జర్చించి యుండ లేదు, డీ. శ్ర, 750-800 పాాంతముల నున్న వామనునిఠం కుం బూర్వ్యులలో సము, ద 
గుప్తుడు దక్క మజెవ్యరును కవిరాజ బిరుదాంకితు లున్నట్లు (గంథస్థప్ర/మాణ మెద్దియును 
లభింప లేదు. వామనునికయాబుం బా) కనులలో రాజకవు లగు శూద కుడు, హా గవర్గనుడు మొద 
లగువారు కలరు గాని వా శెవ్యరికిశి గవిరాజబిరుదము లేదు. "కావున బృక్ళతమున్న _'చారిత)క 
పరికరములను బట్టి వామనసూచితు డగు కవిరాజు మనసముద )గుషప్తుజే యని నిశ్చయింపనగును, 
Al] ‘His (Samudragupta’s) mind was acute and had received excellent training. His accornplish- ments as 2 poet and musician were great, and in both these departments he put to shame Brhaspati, and Tumburu and Narada respectively. He had establised his title as a Kaviraja by writing many works which would have proved the means of subsistence for learned men. (Dr. S. K. Aiyangar : Studies in Gupta History, p. 26, 1927.) 
B] ‘Samudragupta was a sovereign of great parts and varied accomplishments, and seems to have had a remarkable turn of mind for literature and fine arts ? (1916. p. ౨1.) 
C] “56 566 himself up as the protector of Dharma, possessed of unsullied fame, pleasing the learned, sub-duing the wicked and gaining in the World the objects worthy of attaining. He was well-versed inthe path of the Veda, He excelled in the composition of literary works which out-distanced the most excellent performances of learned poets, and thus became the only worthy person to be thought of by those that excelled in intellectual possessions and good qualities. 

(Ibid. p. 37.) 
+ Poona Oriental Book Agency Edition, [1927] 
రాం 



సంస్కృత వాజ్మయము - మరీయిద్దరు మహారాజ కవ్పలు 

ర్క యన్. కృప వి. = డొ వ్ +, యస్ ప్పన్వామి అయ్యంగారు, (యం. ఏ. పి, పాల్, డి.) సముద గుప్తుని ప్ఫతిభా 
పాండిత్యక విత్వములం గూర్చిన వాక్యముల ను ల్రేఖంచెదను, | ౧౧ 

రాజకవి క్షితిపతి (క్రీ). 11 వ శతాబ్ది 
యు 

లోవార దేశాధీళ్ళరు(డు; కాన్సీర దశాధీశుం డగు సింహరాజునకుం బృపౌత్తుడు, ఉవయనాజునక్షం 
బాత్తుండు, సంగాామ-రాజానుజుం డగు విగిహరాజునకుం బుత్తయు. బహుళ సంస్కృృతకృ3పి 
నిర్మాత యగు వే మేందు నకును, గ థాసరిత్సాగరక ర యగు సోమచదేనునకోను, నాశ యు: డగు 
అనంతభూపాలుని పట్టమహివీ యగు సుభటాదేవికి సోదరుడు; కవి యె శస శా 
వహించి గానకళాకోవిదుండై , జయాపీడ సదృశప )భావుం డగు కలకునికి మేనమామ. 

మో త్త) తెజోనిధానము, సర్వవిద్యావి శారదుండు;భోజభూ పాల సదృశమహిముయ నగు నీ లోహారా 
ఖండలుని వదనపద్యమున వాగ్లోవి లీలాతిలకతులిత యె; వత్షఃస్థిత యగు లక్షీ స నడగందొ 9) క్కి. 
నంట ! కర్క-శతర్క_పరిష్కృతము లగు నీతని వాగ్గుంభములకు; నద్భుతపరిణతి నందిన యీతని 
పాండితిక్సి సాటియే లే దంట ! ఈ మహనీయుని యనుగ్రిహమునం బండితులకష్టములు గట్టెక్కిన 
వట; ఈ విద్యత్ప్రభువు విద్యద్భృహము౯6 బ్రతివించినలవ్కీ గల్లుగల్లున మోగు లలితవవితా 

మంజీరనినాదములచే నిప్పటికిని నిదపోకున్న దని బిల్ల ణఆమహాోక ఏ వర్ణించియున్నా(డు. { 

ఆ కాలమున నితండును; భోజుండును డానోత్క_ర్గ చే విళు కురై ; పాండిత్య ప్రకర్ష యందు 

దుల్యులై ; కవిభాంధవు ఆ విఖ్యాతి నందిరని కల్ల అపండితుండును వా/సియున్నాయు. + బ్రంతటి 

మహనీయుం డయ్యు శీ తిపతి గృహచ్చిదములచే వృాదయము సంత్రోోభము నొంద; నొకనాయ 

౪౭ ఠ్కే- లకూ ని! శిరసి చరణం న్యస్య వత.౪స్థితాయాః, పాప్తా లీలాతిలకతులనాం యన్ను ఫే నూ క్తి దేవీ, 

రరా యస్య పా ప్తాద్భుత పరిణతేః కర్క-శే తర్క-మార్డే, త్యాగః కాసాం విచరతి గిరాం గోచలే కాన్హ కీ ర 

యేన న్యస్తా దలితవిపదాం కోవిదానాం గృహేషు, శ్రీర్నా౭_ద్యాపి స్వపితి లలనాభూషణానాం నినాహైః 

రణ గణా భో గోడ్లమరవిలుఠన్నాస్ప ధా రాళ తేన, వ్యాతన్వానః కుచయుగతటీః పజ్కాాలాః సున్షరీణామ్, 
Gs ar Dn ॥ ॥ 

యస్య క్రీ) "డాకవల మకరో దా జపుర్యాః పతాపం, బాహు ర్నాహుస్థలక మలినీ రాజవాంసౌచ్యు వాహాః 

ఎం శోణిబన్దే కువలయద్భ శాం దాాగవజ్డూ రస పార్శ వ్రద్వన్వేష-ప్యలేనుత సభామణ్ణనం పణ్జి తాళీమ్, 

రత) చాయాచూరణ సుభగసంరపతా)వమానీ, మానీ మేనే ళావసీ చ కథాం వెస్టవీం భూషణం యజఒి” 

యఖ ఖగ శ్వ జ ’ _ (వికుమాజ్క- దేవచరితము 18 సర్గము) 

తనసోదరికిభ ర యగు ననంతభూపాలునిసన్నిధి కేంగి తనతనయుం డగు భువనరాజు, తనసింహాననము 

నాక మించుకొననున్నా డనియుం దనపాత్తు డగునీలుం డంతకు మునుపే రాజ్య మపవారించి, 

భువనరాజు నెదురొ-ని, యాతని ప/యత్నము విఫలముచేయ నున్నా6 డనియు మొణి పెట్టు 

పటా ఇగ ణి జు 

స్రుష్ప తిష్ట 

1 మందా కౌ స్తా. యస్యాః భాం ళా శీత్రిపతి రితి కూ త్తి తేజోనిధానం, 

- భో జమ్మూభృత్సదృళమహిమా లేవా రాఖణ్బలో౭_భూ
త్ ॥ 

శేణ విశుంతొ, నూరీ తన్నీన్ తనే తుల్వం ద్వా వాస్తాం కవిబాన పెం 

1 ట్. నచ భోజన రెడ్డ శ్చ దాన్ రేక ) é ప ప (రాజతరక్లణీ, 7 ౨౫౯) 

కకం 



శ్రీ) అయ్యంకి వేంకటరనముణయ్యగారి సన్మాన సంచిక 

కొనను. తుదకు. దనభార్య గూడం దన కహిత యగుటచే శీతిపత ప్రాపంచిక సుఖముల 
నసైహినై వ.శర్యములను ద్యజింప సమకోశక్లైను. పరమభాగవతళిఖామణి యగు నితనిపొత్తు. డగు 

సీలుయ పరమనీచుండై ; భాగవతులు, పూజ్యలు, తండి) కిషులు నగువిపో) త్త త్రములయజ్ఞి" పవీతము 

లూడ్చి ఘునకములమెడలలో వెసి, యాకుక్క..ల నాభా)హ్మణులచే= c విలుచుచుండశ చిత్త 

సంత్షీోభము నొంది, తనకు భాగినేయుం డగు కలభునకు రామ వేఖయందు జనించినయుక్కర్తు (డను 
పాలపాపనికిం బట్టాభిపే పకముచేసి తాను రాజర్టియై విద్యాంసులకో 6 గలసి తీర్థయాత ల కరిగి, 

వెక్కేండ్లు శాంతేచి తముతోం గాలవేప మొనరించి, పరమ వైన్షవుండై చకిధర క్షేత్రమున విష్ణు 
సాయుజ్యము న నొందెను, 

ఈ విద్యత్క-వి రచించినకృతు లేవియో తెలియదు; కాని శీతిపతికిం బర్యాయపద మగుత్నీతీశ 
నామముతో "రంకుపద్యములు మాత్రము సుభాపీతకోశములందు లభించినవి. 

౨౫౧ శ్లో, “ప్రత్త విగ్రహరాజస్య &ీతిరాజూభిధ స్తతః, రాజ్ఞః పితృవ్యజా ఖాతా కచాచిత్ పార్వ మాయయా, 

౨౫౨౨. తనె మై న్యవేదయత్ ఖేదం స చి తృస్యోపతాపకమ్, స్రశే) న్స వనరాజా ఖ్యే రాజ్యలంచ్చేఒత్రివిప్లు లే, 

౨౫3. హి తస్యాక్శజో నీలః పురా రాజ్యం సమా శ్రితేః, తద్న-లైః పితురారబ్దిం విధాతుం సోద్య మో2శవక్. 

౨౫౪. నామ ఫాగవతానాం చ పూజ్యానాం స్వపితుర్వ్యుధాత్ , ద శ్హయజ్జోపపీతానాం నునా మళూ-దిమానసః 

౨౫౫. తీతిగాజః స్వవభ్యాం చ చ విరుర్థాయాం నిశుద్ధధీః, మనస్తాసాపహే చే సర్వత్యాగామృ తే స్పృహా, 

౨౫౬. రాజ్యం కలకపుత్త్రాయ జ్యేస్టా న నృరజన్మనే, రామలేఖాభీఛా నాయాం, రాజ్ఞ్యాం జాతాయ సత్వరక్, 

౨౫౩. దత్తా _స్రనంధయాయాపి తథోత్క-_ రాభిధాయ సక, రాజర్షి న్ విబు థైః సార్ధం విద భే తీర్థే సేవనమ్. 

౨౫౫ భుక్తాా శ్రనుసుఖం భూూరీన్ సర్షాన్ పరమై. స్తవః, స చక్రాయుగ్రసాయుద్యం యయా "కధలే సుద్దీఖి? 

—( రాజతరంగిణి 7వ తేరజ్ఞము) 

పూర్ణ న 
౧. శా. ఉప్రీవాార్క-ద్యు పదహ్యమానవపుహా * నం కా 

శోషం దూర ముపౌాగతేన పథికశ్చేశాన్ ముహుర్నూర్షృ తా 
ఖా మ్యద్దనదృశా తృ షాతురతయా కౌపీరపో2_పీచతా 
మజ్ఞద్ద ని పతత్పృత్రి సుక్చతె రకన్నయా ప పం సరణి” 

(సదు కి 3 కర్గావ్భతము 1V 28. ౨ ప. [తీ & శ్రీశన స” ౨౮౪౧ ప్ర) 

విరహిన్ 

౨. శిఖరిణీ హీ హ్ఫీయా సంసాక్తాజ్ఞం తదను మద నాజ్ఞాప్స శిథిలం తా 
సనాథం మాకోష్టప ప్ర సరకృ్ళశరేజ్ఞై ర్నఖపైః 

భునోతపా్భారం నిధి ముఖ మి వాముది)త మహో | 
కదానుద కుమా విగలిక దుకూలం మృగ దృశః | 

" -(కవీక్షు వచనసముచ్చయము 471 ప. ౧౮౭ ఫు. (“మితీళస్య”] 

కో 



అనుబ౦థము 
౧. సముదిగు ప్రనినంశవృక్షీ ము 

1. మహారాజశీ ) గుప్తుడు 

| 
లీ, మహారాజశ్రీ ఫఘటోత్క చుండు 

me 

| 
మహో రాజాధిరాజశీ) చంద్రగుప్తుడు 1 -- మహాదేవి కుమార చేవీ 

| _ 

ముహారాజాధిరాజ కవిరాజ Ey సముద గుప్తుడు లం దతాదవి 

. (పాలనము : డీ 857-418) విక్రమాదిత్య, అజితమ్మిక మ, సింహావికమ-చరం్యదగుప్తుడు ll 
4 

| 
ర్. (క్రీ). 418-45) కుమారగుప్తు(డు 

ఇ !| 
6. (క్రీ). 45-480) స్క-౦దగుప్తు డు 

౨. &తిపతి వంశానుక్ళమము 

సింహా రాజు 

| _ 

కాంతీరాజు ఉదయ రాజు . దాచేవి 

సంగా) మరాజు + శ్రి లేఖ | విగ)వారాజు 

(క్రీ). 1004 సింహాసనము) 
-]| 

| | శీతిపతి సుభటా బేవి 

వారిరాజు నసుభట-- అనంత చేవుయు | 

(శ్రీ. 1029) (కీ). 1029) . భువనరాజు 

(రణాదిత్య) కలళుండ (క్రీ). 1064) సీలరాజు 
| |. 

(శీ భార్యలు) భువనమతి - రామలేఖ పద్మశ్రీ) 

|| | 
(ప్ర “కహా "దేవుండు ఉత్క-ర్దుండు విజయమల్లుంయ 

భోజదేవు(డు 

క్ 



గణిత వీజ్ఞానం - మానవ బీవితం 
(శ్రీ కస్తూరి సూర్యప్రకాశరావు 

సృష్టిపరిణామంలో  మానవుడనే విచ్చితబీవి శ 

ప/క్కతిని వశంచేసుకోడం చేతనై ౦ది. మరి ఏ 

యితర జీవీ క్షుత్సిపాసా నివారణ వస్తూ 

త్ప త్తి చేసుకోవడం కాని పకృతి బాధలనుండి 

రక్షణలు కల్పించుకోవడం కాని ఎరగదు. చెట్టున 
పండి రాలితే తినడ మేకాని ప వళ్ల కోసం చటునాశే 

జీవి ఇ..కోటి లేదు; ఎండ వేడికి. చెట్టునీడని చేరే 

జంతువుబే కాని, తరుచ్భాయార్థం త్రో? ,వపొడు 

గునా_చెట్లుపెచడం ఏజంతువుకీ చేతకాదు; 
గడ్డిమొలిచి ధాన్యం ఫలి శ్లే మెయ్యడ మేకాని, 

వితనాలు చల్లీ, గడ్డి మొలీవించి, 

పండించడం మానవునికే తెలుసు శలీతవాతా 

తప బాధలకి_ 

కోడమెా లేక మహాచే సే నాలుగు చితుకు 

చేరుకొచ్చి ఒక గూడు నిర్మించడమో చేయగల 

జీవులే ౫ ని సీవాసయోగ్య మైన గృహాలు కట్టు 

కుని భీతకాలంలో వెచ్చగాన్తూ వేసవిలో చల్ల 

గానూ సౌఖ్యకరంగా ఉండేటట్లు చేసుకోవడం 
ఒక్కొ_ మానవబుద్దికే సాధ్యం, నేటి మానవుడు 
ప్రకృతిలో లభించని అశేక అహార పదార్థాలూ, 

అదితీయ "వాహనాలూ, విశిష్టవినోదాలూ, 
కోటాను కోట్ల భోగ్య వస్తువులూ, ఉత్పత్తి చేసే 

టట్లు మరి ఏ ఇతర జీవీ చెయ్య లేదు. 

ఈ అద్వితీయ (పకృతి వశీకరణశ ర్త , అనంతకోటి. 

మనివి. వపడులో ఉండదే. 

బుద్ధిని స్మ మంగా ఉపయోగించుకొని సేకరించు 

వస నై సిర్మాణళ క్ర క్ట 

కున్న వీజ్ఞానంయొక్క-_ ఫలం. విజానమనేది మే 

మహాత్కుడో కన్ను మూసుకొని ధ్యానం 
చెయ్యగా చెయ్యగా ఛటుక్కున గోచరించిన 

Ut 

భాన్యం 

ఏ కొండగుహోచేరి _తిలదాచు. 

కుతూవాలం పుట్టక పోదు. 

అద్భుత వషయం మూ తంకాదు, యుగయుగాల 

నుండి సుప్పసిద్దులూ, అప్ప/సిద్దులూ ప్రకృతిని 

నిదానంగా పరీశీలిస్తూ, అందేలి నియమాలు 
అవగాహన చేసుకుంటూ, నిరంతర పరిశోధన 
వల్ల లబ్ధమైన విజ్ఞానాన్ని అన్ఫేవణాప పరులైన 
'మేఢావు లెందరో తరతరాలుగా పునర్విమర్శన 
చేస్తూ, భామ అనే తెరను తొలగించి కూడ 
బెట్టిన ప యోగలబ్బమైన, మూఢ విశ్యాసర హిత 

మైన (పకృతి సూత్రాల సంపుటి విజ్ఞానమంటిను. 
విజ్ఞానం వికసించినకొద్దీ మానివ్రునిలో పళుత్వం 

నశించి సభ్య తాసంస్కృతులు అలవాటుపడు 
తున్నాయి ఇంకా మానవులు కొంత పు 

తుల్యులుగానే _ వ్యవహరిస్తున్నారంశకేే విజ్ఞానం 
కావలసినంతగా వ్యావించ లేదనడానికి నిదర్శనం, 

ఈ అద్భుత విజ్ఞానానికంతకీ పాీతిపదికం గణిత 
విజ్ఞానం, గణిత శాస్త్రమే వృద్ది కాకవోయి ఉన్న 

ట్రముతే -ఈఅఖండ విక్ఞానమంతొ సాధ్యమయ్యే శే 

కాదు. గణిత ఇాస్తా/భివృద్ధి విజ్ఞాన వికాసానికి 

అద్దం లాంటిది. ఈ శాస్ర్రంలో కోని పెట్టిన వ్ 

క్రొ త్ర త పోకడ మాసిన వ నవ్యవి భానం తిలకం 

చినా ఇతర విజ్ఞాన శాఖలలో కలిగిన అద్భుత 

పరివర్తన గోచరించక మానదు. 

నేటి మానవుని నిత్యజీవితంలో గణితవిజ్ఞునం 
ఎంత అనివార్య మైపోయిందో "తెలుసుకోడానికి 

ముందు ఈగణిత విజ్ఞానంయొక్క_ పుట్టుపూర్యో 

తరాలు తెలుసుకోవాలని బుద్ధిమంతులకు 

సృష్టి పరిణామంలో 

అట్టడుగు స్థితిలోని మానవునికికూడా (అంటే 
'బుద్ధివికసించకుండా పళుపాయుడుగానే ఉన్న 



అనాగరక స్థితిలో) ఒక సమూమహాంలో నుండి 

ఒకటి రెండు వస్తువులు తేప్పించినా, ఒకటిరెండు 

అదనంగా చేర్చినా వదోమార్పు జరిగినట్లు 

గ)హించేశ క్రి కి ఉండడం శాస్త్రజ్ఞులు తెలుసు 

కున్నారు. కొన్ని క్రీమీ పత్యాదులకు కూడా ఈ 
ఎక్కు_న తక్కువ తేజాలు గ)హించేశ క్రి కి నవా 

జంగా ఉండడం గీహించారు. ఒక పథీగూటిలో 

ఉన్న నాలుగు గుడ్డలోనూ ఒకటి తీసేస్తే 

(గహించ లేదు. -౭0డు తీసే సే స్రేమాత)ం . మళ్ళీ 
ఆగూటి చెంతకురాదు పశ. వలాగహిస్తుందో 

కాని రెండుగుడ్డు మూటిక౦ శు తకు వని తెలుసు 

కుంటుంది. ఇంతకంకు విచిత)మైంన విషయం జీవ 

శా స్ర్రజ్ఞులు కొన్నిరకాల కందిరీల జీవితాలను 

పరిశోధించగా శేలింది. తలిఈగ గదులుకటి 

ఒక్కొక్క దానిలో ఒక్కొక్క గుడ్డు పెడుతుంది. 

అవి బిద్దలయి విల్లలయిన తర్వాత 'ఆవిల్లల ఆహో 

రం కొరకు కొన్ని సూత్త్యుజీవులెను కెచ్చి గదు 

లలో ' పెకుతుంది. ఇందులో చిత్ర మేమిటంకు 

ఒకజాతి కందిరీగ అందునిమి_త్తం పెళ్టై- జీను 

"అప్పుడూ నియమిత సంఖ్య కలవిగా ఉండడం, 

ఈకందిరీగలలతో మళ్ళీ ఐదేషపెస్తే జాశిఏీఉన్నాయి, 

ఫన్నే౦డుపెళ్లై జాకివి ఉన్నాయి, ఇర్నవెనాలుగు 

పెశ్రేజారివీ ఉన్నాయి. ఆజాతి కందిరీగ ఆ నియ 

మాన్ని అతికిమించక పోవడం చిత)ంకాదూ! పు 

మరో అశ్చర్యక ర మైన విషయం. ఒక జమోం౦దా 

రుడు తన భూముల అజమాయివీ. కె స్థలానికి 

మధ్యగా ఒకగేపురం కట్టుకున్నాడు. అందులో 

ఒక కాకి గూడుకట్టంది. దాన్ని వేటాడడానికీ 

పియత్ని స్తే న్ ఇతను వచ్చేటప్పటికి అది పసిగట్టి 

గూడువిడిచి దూరంగా ఎగిరిపోయి, ఒక చెట్టు 

మోదినుండి కనిపెశుతూ, ఇతడు మళ్ళీ గోపురం 

విడిచి వెళ్ళినతర్యాత తిరిగి తనగూటికి చేరుతూ 

గణిత విజ్ఞానం - మానవజీవిశం 

ఉండేది. ఒకనాడిత డో పన్నుగడ పన్నాడు. 
మరొకణి వెంట బెట్టుకొని గోపురంలోకి వెళ్లాము, 

పవీ, మొమూలుగానే బేగికెపోయి దూరాన్ని 

ఉన్న చెట్టుమోదినుండి కనివె పెడుతోంది. కొంతే 
పయాక తాను మామూలుగా గోపురంవిక్షిచి 

వచ్చేశాడు. పత్నీ గూటిచెంతకు రాలేమ, 
శిండోమనిపి గోపురంలోనే ఉన్నసంగతి 
గ్రహించి అతనుకూడా బయటికి పోయేదాకా 

గూటికి చేరనేలేదు. మరొకసారి ముగు రా 

విధంగా వెళ్ళి బరువుకు బయటికి వచ్చినప్పుడూ 

అలాగే గ )హించింది; నలుగురువెళ్ళి ముగ్గురు 

తిరిగివచ్చి నప్పుడున్నూ క్ నిపెళ్టంది; కాని ఐదు 

గురు "వెళ్ళి నలుగురు తిరిగివచ్చిన షుడుమూ తం 

"లక్క. తెలుసుకో లేక బోయింది. 

ఇటువంటి సంఖా ప్రగవాణశ క్రి ఇతరజంతు 

జాలంభో ఉన్న చేమో కనుక్కోడానికి జంతు 

శాస్త్రవేత్త తలు పరిశోధనలు చెశారు కానికొన్ని 

పురుగులలోనూ, - పక్షులలోన్యూ మనుష్యుల 

లోనూ తప్పితే మిగిలిన కుక్కలూ, గుతైలూ, 

అవులూ మొదలైన పఘగణంలో ఎక్కడా 

ఉన్నట్టు గోచరించ లేదు. చివరికి ఫకోతులలో 

కూడా ఈశ క్రి ద్యోతకం కాలేదు. వై పరికోధ 

నలవల ల్ల శా వ్ర్రజ్ఞులు కొద్దిపక్షులకూ పుయుగులకూ 

పుట్టుక తోవచ్చిన, సవాజవైన సంఖారాగ హణ 

నకి ఉన్నప్పటికీ ఆది చాలా పరిమితే వై నడ 

(అంశే అయిదారుకన్న ఎక్కువనంఖ్యలుజంయే 

వానిలోని జేడాను- గహించే శ_కిలేదనీ) అట్టి 

గంవాణశ_క్రిగల జీవులై నా పక్క తలో బహు 

స్వల్పమనీ, గణన చెయ్య[డ మనే పా మాన 

వుని కొక్క_నిశే విశిష్టలక్షణమని లేల్చారు. 

మానవుడె నా సక్రమశిక్షణ ఫొందినపుడే ఈ 

ప్ర్రజ్డె సంపాదిస్తున్నాడు కాని, పుట్టు కనుండీ 
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ఢీ అయ్యంకి చేంకటరమణయ్యగారి సన్మాన సంచిక్ష 

సహాజంగా కలిగిఉండడు, “నేటికీ బుద్ధివికాస మేమి 

తేకుండా అనాగరికులుగా నిలిచిపోయిన దవ్నీ, 

ణాఫికాలో కొన్ని అడవిజాతి వాళ్లూ, ఆస్తే", లియా 

ఖండంలోని అనాదిమనుష్యులూ; దవీణాఫ్రికా 

లోని అడవిమనుమ్యులూ కూడా _పెని ఉదహ 

రించిన పశ్షులవలెనే నాలుగైదు కంక పెద్ద 

సంఖ్యలలో తేడాలు గహించ లేరు. ఒకటి, 

రెందు మూడు, అని లెక్క సెట్టి గణితం 

చెయ్యడం అలవరచుకున్నకొది మానవుడు 

క మంగా నాగరకుడు కా పారంభించాడు. 

విజ్ఞానానికంతటికీ గణిత మేవిధంగా పాతి పది 

కమా, గణితానికి అంశాలు ఆ విధంగా మూల 

మైనవి. మానవ వ్యవహారాలన్నింటికీ అత్యవ 

సరమైన ఇతర శబజాలం ఉత్పన్నం కావడానికి 

ముంచే సంఖ్యాబోధక శభ్రాలు పుట్టి ఉండాలని 

శొంచం ఊహించిన వారికి తలియకపోదు. ౫ ర్భం 

లోనుండి శిశువు జన్మించడానికి పూర్వమే నెలలు 

లెక్క పెట్టు కోవడం అలవాశు ఉంటుంది మానవ 

జూతికి. 

చారిత్రకులు సరిగ్గా నిర్ణయింపలేని అనాది 

కాలంలోనే అద్వితీయ నాగరికతతో తులతూగిన 

భారత బేశం, ఛీనాచేశం, ఈజిప్తు ఖాల్లియా, 

బాబిలోనియా మొదలైన పాాచీన ేశాల 
వాబ్బయాన్ని శోధిస్టే అన్నింటనూ సంఖ్యా 
ద్యోతక శభాలు విరివిగా దొరుకుతాయి. నాటి 
భారత బాలియొక్కొ._. సకల వ్యవ పారాలలోనూ, 

గణితమెంత అగళ్య మైపోయి, అంకద్యోతక 

శాలు ఎంత పరిపాటిగా ఉపయోగించేవారో 

తెలుపుటకై శుతి స్క త్యాది అప్పాదళ విదృల 

నుండీ దిజడ్మాత్రంగా చూపుతాను. 

మన సాంప్రదాయము ప్రకారము మొదట్లో 

నాదమూ, చిందువూ తదనంతరం నాలుగు వేద 
కోకెజ. = 

ములూ పుట్టాయని అంటారు, నాదానికి స పఫ్ 

స్వరములు అనగానే సంఖ్యాశబ్దం వాడాలి. 

చతుర్ వేదములు అంపే నాలుగు తెలిపే అంశ, 

వేదములకు (తయి అనే పేరుకూడా ఉంది. అందు 
చేత ఇంకో అంకశబ్దం, మహా దేవుని వ్యాకరణ 

సూ'తాాలు చతుర్షశమ్. ఇదీ ఒక అంతే. పాణి 

స్య ఐగ్యకర ణానికి “అష్టాధ్యాయి” అని అంె 

తోశీ వేరుపెట్టారు. నిరు కృ్షమంకే “వేదములకు 
శబకోశంకదా. అందులో “ఇమాని పృథివీనామా 

న్యక వింశ తిః) “హిరణ్య నామా న్యు త్తరాణి 

పజఖ్బుదశ”” మొదలై ననెన్నో అంక ద్యోతక వూ 

లున్నాయి. కల్పంలో, సాంఖ్యంలో, మోామాం 

సలో, _ పురాణాల్లో ఇతిహాసాల్లో నెక్కడ 
చూచినా ఆంకబోధక శబాలు దొరుకుతాయి, 

వాల్మీకి మవార్షి తన రామాయణం కిష్కి 0ధా 

కాండంలో వానరులను లెక్క పె క్టేసందర్భంలో 

నత శతసహృసై) శ్చ వర్తన్నే కోటిభి స్తథా 

అయు తే శ్చావృతా ఏర శజ్క_భిశ్చు పరంతప 

అర్చుదై రక్బుద శ లే ర్కధ్యశ్చాన్నై వశ్చవాన రాః 

సము. దాక్చ పరార్థ్ధాశ్చ హర యోహరియూధపాః 
క. కాం, 88 న. 80. 81 శ్లో, 

అని వ్రాశాడు. ఈవిధంగా కోటానుకోట్ల సం 

ఖ్యలు 'తెలిపె శభాలు ఆకాలంనాటికి ఏ వాజ్మ 

యంలో నూ తేవు. అంక పరిజ్ఞానం "లేకుండ 
పై విద్య శేఏి బోధపడవు ఆ విధంగానే యజ్ఞ 

యాగాదులలో వేదికా రచన కై నిర్మించిన కల్ప 

సూకా)లలో సుళ్ళసూత్స ములు భారతీయుల 

అఖండ రేఖాగణిత పాండితిని తెలుపుటయేకాక 

మకానుపానానికికూడా గణిత మెంత అగత్యమో 

తెలుపుతాయి. 

పైని వివరించినట్టు మానవ వ్యనహోరాలన్ని౦ 
టిలోనూ గణితం అవళ్యంగా వాడబడింది 



ఆదిలో ము తొనుషానానికో, జ్యోతిష విద్యా 

పంచారానికో, ఇతరవిద్యల వృద్ధికో, అంగీభూ 

తంగా గణతం ఉపయోగించేవారు. కాని 

క వేణా గణితానికి ఆ ఆశ యం తప్పి స్యతం 

తంగా, సర తోముఖంగా అభివృది చెందింది. 
పాటీగణితం, (అరి క్కెటిక్), బీజగణితం (అవా), 
భూమితి (మెన్సు రేవన్ ), జ్యామితి (జామ్మెట్సీ, 
త్రికోణమితి (టగ్నామె టీ, శంకుచ్చిన్నం 

(కోనిక్పు, లోగరిథమ్ (లో గిధమ్స్), చలన 

కలనం (క్యాల్టులస్ ) మొదలైన స్యతంత) శాఖ 

లుగా (ప్యూర్ మేథమెబక్సు)గణిత విజ్ఞానం వృద్ధి 

పొండి, భౌతిక విజ్ఞానం (ఫిజిక్సు), రసాయన 

విజ్ఞానం (శెమిసీ)); అకుంత విద్య (ఇంజనీరింగు), 

నాకా నిర్మాణవిద్య (పీప్ -బెల్లంగ్ ); "మొదలయిన 

శాఖ లెన్నో అఖండంగా పెగ డానికి అవకాథ 

మిచ్చింది, 

చేదు నిత్య వ్యవహారంలో, కూర్పు నేకుర్చీ, పవ 

భించేశ న్యూ, నివసించేగ్భవామూూ, సమస్తమూ 

కొలతలు కొల్లి నిర్మించ వలసిం బేకాని పపనికీ 

గణితం అగత్యం లేసండా పోదు. వశాస్త్రాభివృద్ధి 

కయినా, వవిషయ నిర్ధారణక యినా, గణిత మే 

మూలాధారం. ఆధునిక వైజ్ఞానిక సూ తాాలన్నీ 

మత విశ్వాసాల వలేనూ, ఆచార వ్య హారాల. 

వ'లేనూ, ఏకొద్దిమంది పజల చేతనో, ఏప్ర) క్యేక 

దేరీయులచేతనో. ఆమోదించి అవలంబింప బడే 

టట్లుకాక, ప్రపంచమంతటా సర్యజనాంగీకృతం 

కావడానికి కారణం అవి గణితరీతా . సిధ్ధాంతీక 

రిం చబడ్డాయి అనే ధైర్యమే, “నంఖులోపో స్తేనే 

కాని తీరమే కాదన్నట్టు”గణితరీ త్యా సిద్ధాంతీక 

రి స్తేనే తప్ప ఏసూ తాన్ని వైజ్ఞానికులు అమా 

దించరు. విజానశాఖ లన్నింటిలోనూ గణి తానికే 

అగ) తాంబూలం, ఈవిశిష్టతను గహించే. 

గణిత పీళ్లానం - మానవజీవితం 

క్ర పూ. 1780 పౌాంతంలో వేదాం౫జ్యోతివం 
వ్యాసీన లగధ మహ వి 

“యథా నిఖా మయూరాణాం 

నాగానాం మణయోా యఖా 

తద్యత్ వేదాంగ శాస్హాణాం 

గణితమ్ మూర్గని స్థితమ్” 

వేదాంగ జ్యో. నే క్త 

అన్నాడు - ( నెమళ్ళకు వీంఛంవలనూ పాము 

లకు మణులవలెనూ, శాస్త్ర ము లన్ని ౦టికీ న్సిరో 

భూషణంగా గణితమున్నదని దీని తాత్పర్యం. 

నేడు సర్వతో ముఖంగా అభివృద్ధిచెంది, వివిధ 
శాఖోపశాఖలు కలిగి, ఉజ్జ్యల ఫుష్పపషల్లవ ఫలా 

విర్భూతిచే వైక్లానిశ ౬౦దరికీ కల్పతకవులా 
గోచరిసోంది గణిత వికానం- 

లాం - ల 

సత్యం, శివం సుందరం, అనేవి కొలిచే సాధ 

నాలు, ఇంకాక ని'పెట్టక పోయినా మిగిలిన భౌతిక 

జగత్తంతా వై జ్ఞ నికుని గణిత సాధనాలకు లొంగు 

"బాటయిం౦ది. అనంతకోటి రూపాలతో ప్కత్యతు 

మాతూన్న  దృవ్యజగత్తు నంతసీ సిసలుగా 

కొలిచి అందలి పరమరవాస్యాలు గ్రహించాను, 

గణితంవల్ల నే, భూమిమోద కండు పట్టణాలు 

కొలిచిన విధంగానే ఆకాశంలోని రెండు నక్ష 

[తాల దూరం కొలుస్తాఢు సులభంగా. శరీరం 

లోని జ్యర తీవ తను కొలిచిన శే చండ భానుని 

తాపోగతను లెక్క-పెటగలడు. కొవ్వొత్తి 

దీపంతో పాటు నక్షత కాంతిని కూడా కొలు 

స్తాడు, ఉప్పూ మిరపకాయ, చింతపండూ తూచి 

బరువు చెప్పినట్టుగా నూర్యచంద్రాది సవహాతారా 

గణముల భారం నిర్హయించగలడు. ఆది మధ్యాం 

తములు లేకుండా అఖండ పివాహంగా 

పోతూన్న కాలవాహినికి కూడా వాద్దులు వేసి 
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శ్రీ ఆయ్యంకి వేంశటరమణయ్యగారి సన్మాన సంచిక 

నూక్షమాపకాలతో కొలవటం, నేర్చుకున్నాడు, 

సున్నితంగానూ. సిసలుగానూూ, పృతిపదార్థానికీ 

పొడుగు, వైశాల్యం, ఘనపరిమాణం, ఫారం, 

సాంద్రత, ఉప్లం, తొపక మం, కాంతి, ఒ త్రిడి, 

మొదలైన భౌతికగుణాలెన్నో లెక్క_వేసీ నిరూ 

వించగలుగు తున్నాడు. పరమాణువు మొదలు 
(బహ్మాండంవరకూ, గణితవిజ్ఞానం మూలంగానే 

ఫలానిది ఫలానా ఇంతలఅని నిర్ణ యించి. నిరారిం 

చడంచేత నై ౦ది.గ ణితవి క్షనం సకలవిజ్ఞనములకూ 

రాణిఅని సగర్వంగా వచీసాడు అధునిక వె జని 

కుడు. ఇది మానవుని నిత్యజీవి తానికి అగత్యమవ 
డమే కాకుండా మానవుని అద్భుత మేధాళ కిక 
“గ్నీటురాయి”కూడా అయింది ఇట్టి శాశ్ర్రంతో 
ఏమాత)మూ పరిచితి లేకుండా ఉండడ మే అనా 
గరగ స్థితీ, అజ్ఞానదశా, అంకేను, గణిక విజ్ఞాన 
ప్రభావం వల్లనే అద్వితీయ ప్రకృతి వశీకరణ 
శ_క్సీ అనంతకోటి వస్తునిర్మాణశ క్రీ, మాన 
వుడు సంపాదించగలిగాడు, 

పుస్తకములు 
(శ్రీ కలచవీడు వేంకటరమణాచార్యులు 

చ. పవనకుమారకుల్ దనువుపై నలసంబుగ వీచి చేహము౯ా 
దవిలిన -తాపమాపు; నెదదాకి యలంచు మనోవికారనై 
తవపథముకా మరల్చి సతతమ్ము ముదావహహేతున్చుల్ కడా! 
కవిసముదాయ మానస వికాస లసత్సరిణామ తేజముల్.. 

చ. కవి సముదాయ మానస వికాస లసత్పరిణామతేజ వి 
స్రవణము లుప్పతిల్లీ తిమిరమ్ములలోం బొరలాడుచున్న మా 

నవులకు జ్ఞూనదీపకలనక౯ా బథ మేర్ప్చడం జూపుటల్ రసా 
_ సవపరిపూర పుస్తక పివార విశిష్ట విధమ్మునక గదా గ 

మ. శొమచే డస్పినకాలమందు మనపజ్ఞం'జేరి భాపూపిసం 
గమునకా వీనుల: విందుగొల్సి యలియోగ్యంబై న భావహాపం 
చమున౯ దప్పి విశేషముల్ గజుపి మాన్యత్యంబు నీంజూలు ను 
త్తమ సంచారము లౌ విమానములు గ్రంథవాతముల్ గావొకోే, 

చా లీలారామ విహార యోగ్యలగు నాళీకాస్య లాత్మీయ బ్రా 

హోలంబోగ) నిశాత ఖడ్ల ముల శర్యస్ఫూర్తిం గూరాళి ని 
ర్యూలంబు౯ బొనరించి వీరయువతీరూపంబులకా డాల్పమే 

ల్మెలంచుంగనుగోమె చితితమువో ల౯ దోప గ)ంథంబులక, 

చ, అమల మసిషులై జగమునంతయు వీడి హిమాచల ప్రదే 
శముల మహీరుహాంబుల పశ స్తపు నీడల గూరుచుండి యు 
శ్రమ మగు దత్వము౯ గనుముదంబున నిశ్చలు తొ మహర్షి శే 

రోకెతా 

జములను భ' క్రి పూర్ణమగు స్యాంతములకా గనుగొందు మచ్చటక. 



గె ల్ల భా గవతు-లు 

(శ్రీదివాకర్ల 

దృశ్య'కావ్యములు రూపకములు. రూపకములు 

దశవీధములు, ఈ దథవిధ  రూపకములలోం 

బాతలు ధరించి యా యా నాటకవ్య కుల నభి 

నటించుట యోగసాధనములలో నొకటియని 

) బళ్ళారి రాఘవాచారిగా రొక సభలో నుప 
న్యసించిరి.. దీనికి 'తార్మా_ణముగా మున్ముందు 

నాటకములయందు వేషములు ధరించి తరువాత 

యోగిపుంగ వుండయిన యొకానొక వ్య కినిగూర్చి 

వారు ముచ్చటించిరి. వినునప్పు డసంభవ మని 
పించును కాని, యది యనుభవజ్ఞాని వాక్యమగుట 

సత్య సమ్మతము. పాత్రధారుల యోగసిద్ధి నను 

సరించి వారభినటించు పాతములు సజీవములుగా 

నుండి సభికుల నానందింపం జేయును. లేనిచో 

నాటకాంతర్లత పాత) మొక టి. అభినయింపం 

బూనుకొనిన వ్య క్కి వేటొండుగ్యా, 'ద్వ్వైతసిద్ధి సంభ 
వించును. అదే (తే మనుభూతమైనప్పుడే రనసిద్ది 

జనించును. అట్టి రససిద్ధియే నాటక పిదర్శనము 

మొక్క ముఖ్యో దేశము; ఆంధ్రదేశ పా9చీన 
నటక్రులలో నట్టి రసోల్బణ ప్రుదర్శనముల 
సృష్టించి యందె వేసిన చేతు లనివించుకొనినవారు 

కూచిపూడి భాగవతులు. వారి జాతికి చెందిన 

వారే కాని భగ్నయోగులవంటివారు గొల 
భాగవతులు, ' న. 

కూచిపూడి బాాహ్మణ భాగవతులకిను, గొల 

భాగవతులకును, భాగవత పదసామ్యము, వృ త్తి 
సామ్యము, తక్ట తదితర కళాజేమువీ. విషయము 
లలో సామ్యము లేనేలేదు. “ఉపమా యత” 

సాదృశ్య లశ్షీ శ రుల్లనతి ద్వయో”రనికడా ! 

సాదృశ్యమిట నామ మాత్రమని వదలుటకంటు 

వృ _తీసామ్యముకూడ నుదాహరీంషంబడీ యుండు. 

రామ మూర్తి 

టచే నది *యర్తోపమి”కానేరదని గ్రహింప 
వలయును, శ్రీ కూచిపూడివారు తెనుగు తల్లికి 
నడకలు, పాటలు, చిందులు చేర్చి యాపుణ్యమున 

చిర భాగస్యాములయినారు.  గొల్లభాగవతు 
లన్ననో సహజ మథురము.లైన "తెనుగు. నుడి 

కారంపు సుద్దుల నేనికగున్నల గతులలో నొయ్యా 

రము లాడించీ పండి కేతరజన ముల యాదరణము 

నకు పాత్ఫులై స్కరణీయులయి యున్నారు, 

గొలభాగవతులు తమ పూర్వులు కాకినాడ 

పాంంతములయం దుండెడివారని "చెప్పుదురు. 

కొందటు గుంటూరు మండలమున నుండి మా 

"తాత లాంధ”) చేశంవు నలుమూలలకు వ్యాపించి 

రని నుడువుదురు. కొందటు బందరు గుడివాడల 

మధ్య ప్రదేశము మాకుజెందినదని చెప్పుదురు.. 
దీనినిబట్టి తెలియలుగిన ేదియును సునిశ్చిత 

_ముగలేదు.. మొత్తముమిోంద నీ వృ త్తికింజెంది. 

భాగవతుల  మనిపించుకొనువాగర్తు మాత) 

మాంధా )వని యండంతట నున్నారు. ఒక్ క్క 

తెగవా -రెక్క-క్క._ పరగణా నాళ 9యించుకొని 

అను సాంవ్రత్సరీక -వార్షికముల నేర్పరుచుకొని 
జీవించుచున్నారనుట బహుజన వేద్య ము, "వీరు 

సాధారణముగా సంచారమునకు సంక మణ .చిన 

ములలో బయలు చేరుదురు. ఫుష్యమాసము 

వాల వారి .-సంవారమున క నుకూలమైనది. 

పంటలు పండును. ధాన్య పురాసులు బంగారు 

కణికల కుప్పలవలె నెచ్చట జూచిన నచ్చట కల 

కొలలాడుచు నుండును. ఎంత్రటిసామాన్యకుటుంటి 

నైనను తదితర, బుతున్రలలోం చినుట కాహోర 

మున్నను' లేకపోయినను నీ మాసమాది నొక 

ఇెండుమానములు -గా)సమునకు కజవుండదు, 

ug 



శ్రీ అయ్యంకి వేంకటరమణయ్యగారి సన్మాన సంచిక 

అదియునుగాక వచ్చెడిది ఉత్తరాయణ మగుటచే 

ధర్మపరులగు శ్రీీయంతులకు అన్ను లపండువుగా 
ధాన్య రాసులు కోనబడుచు౦డ యాచక బృందము 

లకు లేదన లేను,  మజియు తెము శ్ర )మపడిన 

ఆరుమాసములకు సంవత్సరము సుఖమ గాం 

గూర్చ్చుండి దినుటకు వలసిన భోజన సామ గి యింట 

వచ్చిపడ్నది, 

ముగాం గాలము కడపనచ్చు నను సుఖలాలన 

ప్రతిగృుహస్థునకును గలుగును. ఆ బుద్ధితో చు 
టయు, నిట్టి యాచకతతులు వచ్చి యాచించు 

టయు, సేకకాలనున సమాపతితము లయిన 

నన్యోస్యానందమున కవకాశముండును. ఆ 

యవకాశము పురస్కరించుకొని ఏరు వత్తురు. 

గృహాయజమానులు మానుగ వారిని సత్కరించి 

క ళాపోషణయు, తన గైలమున వ్య కి పోషణమును 

గావించు టాబార మైనది 

గొల్లభాగవతుల మను వరితో యాచన కరుగు 
చెంచు వారందణుకు వృ త్తిచే గాలభాగవతు . 
లనిపవించుకొనుచుండిచే కాని నిజమున శేకవర్షులు 

కోరు. వారిలో కొందటు “రెడ్డులు, కొందణు 

కాపులు, కొందు చాకోళ్లు, కొందటు 'పెకీలు, 

కొందటు గొలలును. మున్ముందు గొల్లలే యా 

చార్యులయినను సీజూతివారికి రానురాను ఏనాది 

రెడ్డులు కూడ నాచార్యులయి, వారుకూడ 

ఛోగవతములు' కట్టుచు సొంధ్ర దేశమున గొల్ల 

భాగవతు లను సోమవాయిక నామముతోడనే 
వ్యవహరింపయిడు -చుస్నారు, 

కూచిపూడి వారితో శూదకులజులు కాని, 
చాకళ్ళుగాని, గొలలుశకాన్సి వచ్చు చుండుచారు. 

వారు పిత్యహము. చావ్మాణ. భాగవతులతో c 

గలసి తిరుసుటు వలనను, వారి సొటకములను 
చూచుట చలనను, జారు 'పాడెడి. శీతములను 

అ 

బంక శేవసంవత్సరమున సుఖ 

కీ రనలను, నాలకించుట వలనను, వారి నృత్యము 

లను గమనించుట వలనను, నీసేవకులలోం గూడ 

కొంతవటి కా నృత్య గాన భారతి ప్ర వేశించేడిడి, 

అభ్యాసముచేతను, చిరపరిచయము చేతను ) సాధ్య 

ముకానటి విద్యయుండదుగదా ! ! ఇట్టివా శే 

మాతగమెనను స సహజగాత) శోభ కలీగీనవానే 

నను చదువు గలిగిన వ్యారెనను మంచి వే వీపగాం 

చెడివారు. కూచిపూడివారి యనుగహామునకు 

పాతు) లైన ఇట్టివారి వంశములవారే కొంతకా 

లము భాగవతులకు సపర్య 7 నాచరించి తరువాత 

వేఖుపడీ స స్నతంత్ఫు ౯ లె తామే గురువ్రులయి, తమ 

విద్య వార లకు నేర్పి యీ భాగవతనిద్య వృత్తి 

విద్యగా చేసికొనియుందురు, ఇట్టివాగే గొల్ల 

భాగవతులు. 

గొల్లభాగవతుల యాచారములుః 

ఏరి యాచారములలో నంత ప్రత్యేకత యేది 
యును ' గాన్పింపదు. పురుషులు ్రీలుకూడ 

పాత ధారణ చేయుదురు. పురుషులు; వెండి 

ముటుగసలు, చెండి మొలళొడు, వెండి కంక్కు 

వెడి కడియము ధరింతుకు. నిరోజములను శ్రీ క 

వలె నిండుగా బెంచి పెంపొందించు కొందురు, 

పిరిభో కృతి) మశిరోజములను (అనగా విగ్గులన్ను 

ధరించు నాచారము ప్రబల లేదు. 

ఈగొాల్ల భాగవతుల కాలము ' వారిని చేశసం. 

వాత 'జాతులవారిగా పరిగణింపవచ్చును. వీర: 

జన్మించిన ప్రదేశ వ మాంధ) చేకములో నేశుూాల 

నున్నను వారు సరివత్సరము మొ త్తముమోడ: 

సుతకళ తాొదులకో c బ్రయాణమూలు సంచార 

ములు చేయుచునే యుందురు. ఈ,సంచారమ్మ్యూ 

అలో వారికొక కము మేవియును.. నున్వ్వట్లు, కస్త 

విలచదూ కాని, కొన్ని కొన్ని. నగకములళోన్నుం 



బల్రైలలోను కీలు వచ్చు "కాలమొకటి నిశ్చిత 

మైనది యుండకపోదు. ఇది శరత్కాలము లేదా 
చెతి వెళాఖ మాసములు. 
అకారమున మాత్రము ఏరంత స్ఫురదూపులు 
కాదు. గుంటూారి వా -తమువారి 

పలుకుబడివ లనుండి గోదావరి పాంత నువారికి 

కొంత యుసగా చోపించును. 

వ్యస్రుధార ణ మంత నాజూకునకు జెందినదికాదు. 

ముదుకజబట్టలనే ధరింతురు, ఆ బట్టలకు పెద్ద వె పెద 

యంచులుండును. పురుష్వలు తల పా గ య ను, 

చొ-కాయును, ధరింతురు, శ్రీలు రవికెలు చీరలు 

ధరింతురు. ఏరి సీ శ్రీలు భాడ నంత యందక' త్రెలు 

గాదు. వీరుకూడ పురుషుల వెనుక తాళములుగాని, 

హోర్కోనియమునుగాని ధరించి యనుపల్లవులం 

బాడుచు యాచనకు వీధులహో నరుబెంతురు. 

వీరి కంఠములు కూడ పురువకంఠములవ లె నంత 

కోములములు గాక పరువములుగానే యుండును, 

సాధారణముగా, పాటకజూతులలో. బొగాకు నవు 

లుటు యొకవ్యసనముగా నుండును, వరిలో నట్టి 

దుర ఫ్యాసమునకు దోడు సంతతము ఆకు చెక్క 

నములుట యభ్యా సముకూడ కలదు. సురుము 

లును యీలును నెలప్పుడును వేదో ననులుచునే 

యుందురు. 

పురుషులు ఛ్రీలు పొాగచుట్ట్లలుగాడ కాల్చు 

చుందురు. ఏరలలో కొందటు జువ్వి అకుననో, 

మజత్తియాకుననో పొగాకును చుట్టి కాల్చుదురు. 

ఈ యాకు వగరు లోనికరిగి కంఠముల బొంగురు 
దనము తగ్గించునని చెప్పుదురు. 
“మవుంచముపొత్తు, కంచము పొత్తుల గూర్చి 
నీరు సాధారణముగా వివాద పడుచుం౧దురు. 

మంచము పొత్తు లనంగా వివాహసంబంధములు, 

కం చముపొతల్తు లనగా భోజన సంబంధములు. ఈ 
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పలుకుబడి 

గొల్లభాగవతులు 

పొత్తుల విషయములలో వారి కుల వారికి 
నియంత. ఆతండు తక్క_ వేజాక' యాచార్రను 
వరిలో నగువించదు. తప్పు చెల్లించుబయున్సు శె 
పోయిన సంసాకములు తిక; రిగి పొందు: హాక్చు 

కొనుటయును నెల్లరకును 'జెలిసిన బే, 

తంగ వయ 

ర్మాతులు వేషములు వేయవలసి వచ్చిన ఎడం 

మాతే )ము తప్పక పీరు మద్యము శసంతురు. 

లలో సీ యాచారమున్నదో లేవో శెలి 

యదు. స్త్రీలు పురుషులు కలిసి రంగమున నటిం 
పరు, శ్రీలు వెనుక మేళము: కుందుకు. 

నాటకములు _ పగటివేషములు 

గొల్ల భాగవతుల 5 నొక్క. నాటకము లే ల ముఖ్యా 

భారముగా గలవారలు తక్టైవ, పగటివేషములు 

వేసికొని జీవించువా రధికము. ఈ ముకు తెగల 

వారికిని తారతమ్యము విద్యాప్యప త్తి తియందును, 

కళా సాధనమునందును తక చేటులేదు. పగటి 

-వేషములలో నంబెవేసీన చేతులు వీరితో ననేకు 

లున్నారు. వారి పాండిత్యము, ఉచ్చారణ, కళా 

పదర్శనము పామరుల నానందింపంజేసి వారి 

హృదయము: లందు స్టికనివాసము చేయుటకు సమ 

ర్ధము లైనవని చెప్పి యూరకొనవలయును, 

పగటి వేషములు 

గొలభాగవతుల పగటి 'వెషముల కాదర్శములు 

కూచిపూడివారి పగటివేవములు. ప్ వారికీ 

చీవకులుగా నున్న దినములయందే వారి పరిచ 

యమున నందు ప్రవేశము పంచుకొని 

తరువాత విడివడియుందురు. ఎందువలన ననగా 

గొల భాగవతుల -పేషములు, కూచిపూడివారి 

పగటి వేషము లాక్క_కు. 1 భజనకూటములు. 

2 వైశ్యులు. 8 తీర్థయాత్స). 4 సోమయాజి 

సోమి చేవి, 5 పకీరువేషము. 6 అర్థనారీశ్వరము 
శో౪n 



శ్రీ అయ్యంకి వేంకటరమణయ్యగారి సన్మాన సంచిక 

వీనినే వీరరువురును దాల్తురు, ఆభ యులవేషము 

లామోదకరముగానే యుండును.  కొందటజు 

గొల్లభాగవతులు; ఆ యా . వేషములకు తగిన 

శాస్ర పరిభామయందు మిక్కిలి పరిశ్రమచేసి; 

నిజముగా నాపేషములు సత్యము లన పించు 

నంతగా నభినయింతురు. సోమిడేవి సోమయాజి 

-వవమునందు పనసలుకూడ చదువుదురు, రాను 

రాను ఈపాండిత్యము వారియందు తగినది. 

భజన కూటములలో ఏరు చూపు చిందులు, 

పాడు పదములు, 7౦తు గంతులు, మిక్కిలి యా 

నందకరముగా నుండును. ఊర్జ్యపుండ్యములను 

ధరించి, నెమ్మికుంచ నాడించుచు, చేగంటను 

మోాగించుచు, చేత దీపపు స్తంభమును దాల్చి, 

కాళ్ళకు గ శైలుదాల్సి, చేత చిరుతలుదాల్చ్సి, 

“పారి హరీ! యని యజచుచు బయలుదేరిన 

వారినిమాడ, కొంతవణకు నిజముగా వారు 

హారిడాసు కే”'యనిపింతురు. వేషములో తమ నిజ 

సంరూపమును మజుగుబుచ్చి, 'ఆాముదాల్చిన 

-వేషమును నమూ ర్రీభవించునట్లు చేయుటలో 

గదా వేషధారి నై పుణ్యము వెల్లడియగును, 

“కోమటి” "వేపములు ' మిక్కిలి యద్భుతముగా 

నుండును. నల్లని రంగు, చినుగువారి, ముజిేకి 

పటన పెద్దరోటు, తలపాగ,కంటిమోద, సురువిడి 

కాయ, గవ్వకన్ను, బూంగురుగొంతుక, చేత 

నోనెసంచి, కొన్ని కొలపా[తలు --- ఏనితో 

నాయాకృతినిదూచిన పెద్ద శెట్ట ధాన్యమును 

కొలు చుకొనుటకు వచ్చెనాయనిపించినచోనాశ్చ ల 

ర్యము లేదు. పీఓలో పీరు బొంగురు గొంతుక 

లతో వ్యర్గనివాదముల చేయుదురు. _ ఇ్రరువ్రరు 

చేతనున్న సామానుల నేల బెట్టి బట నసూకాలి 

పైకి ఎగకట్టి, చేతులు పెకి (తోసికొని, “సీవ్రరా 

సీవ్చురా”యని శేకలు నై చూచు మోదంబడిపోవు 

కరతి 

నట్టభినయింతుే కాని యెంతవజకును ఏరిద్ద 

రును కలియంబడరు. ఎంతవజకును యు క్రీకి 

బెయు క్షీ పజపుటలోగల వారియు క్తి వైచి త్య 

ము ముదలై నవి మృదువుగా _ హాస్యరస 

(పథానముగా పీధిలో (బదర్శింతురు. ఇదిగాక 

సరకుల వేళ్ళు (గుక్క_తప్పక చెప్పుటయందును, 

లెక్క పెట్టటయందును, లాభం, ఒకటి - 

జయం, ఒకటి _ అని కొలుచుటయం 

దును నెక్కున స్వభావమాధుర్యము స్ఫురిం 

చును, అనుదినము కోమట్లు మనము చూచువా 

,రెనను, వీరిచే ననుకరింపబడ మిక్కిలి [కొత్తగా 

నగుపింతురు. ఇది కళయొక్క_ ముఖ్యాభిపోయ 

ములో నొక గాటికదా! 

దినమున కొక్క _టి చొప్పుననో ెండుచొప్పుననో 

వారు వేషములు _వెచెదరు. తుదను మాత) 

మర్గనారీశ్య్వర వ్రేషములు _వెచెదరు. ఇందే వారి 

శా స్త్రజ్ఞ్యాన మగుపించును, ఈ వేషము. వెచిన 

మరునాడు వారు యాచనకు వచ్చెవరని 

యర్థము, ఈ 'వేషమునందలి శాస్ర పరిచయ 

మునుబట్టియే వారికి చేరువచ్చును, 

ఈ పగటి వేషములు రానురాను సన్నగిల్లీనవి, 

కాని యొకవిధమైన పగటి వేషములు మొతము 

తగ్గ లేదు. ఈదినములలో పిల్లలకు (శ్రీకృష్ణ *1వషవేషము 

వై "ఇదరు. తల్లి తాళము వైచును. తం|డి హారోో 

నియమును (ుతిచేయును. “వెన్న తిన్న చిన్ని 

కృష్ణ నన్ను గావ వేగ రారా!” మొదలగు క్రీ రన, 

లను వారిద్దరు పాడుచుంచురు. వేషము చేసిన 

వీలవాదుమా తము, గజ్జైలధ్యనుల ఈ చిందులు 

(తొక్కును. ఈచిందులుమూ తము తాళము... 

నకు మట్టునకు సరిపోవును. కీ రన వానేది' 

పాడుదురో! ఈవేవమేదియోా! చండింటికిని గల 

సంబంధ మెట్టిదో వారిలో చెవరికిని తెలియదు. 



వీరిలో కొందటు పద్దనాండు శ్రీ వేషమును 

ధరించి పూర్వపు “జాపలీ' పాటలను వ డుదురు. 

భోగమువారు పాడు కొన్ని *ళృంగారగీతములను” 
పాడుదురు. "హాస్య పుపాటలను” పాడుదురు, వారం 

ద జేదో జీవనోపాధి కీ వృ త్రిధరించినవారు. వీరి 

యందు కళాపాటవము కనిపిం చదు. 

పీరికి వేషమున కుచితమయిన యలంకారములు 

తక్కువ. ఎంతవజణికు మొగమున నర్హళము 

పూసికొందురు.నీలి మందు చేతికి పూసికొందురు. 

మారు పూసలదండలను వేతులకును మెడలోను 

ధరింతురు. కాగిఎపుటట్రలను కిరీటములనలె కతి 

రించి వానికి పూసలు చుట్టి ధరింతురు, లేదా 

పూర్వపు పసుపు కొమ్మరగదీసి యద్దిన భుజ 

కీర్తులను ధరింతురు, 

పరి యాటలు పాట లిప్పుడంత ఆకర్ష ణయ 

ముగా 'టేకుండుటకు మొదటి కారణము తగిన 

'యలంకారములు లేకుండుట, రెండవకారణము; 

వీరియందు గానకళగాని  యభినయక ళ గాని, 

నృత్వకళగాని; వృద్ది చెందకుండుట. అన్నిటి 

సంకు ముఖ్యమయినది, జనులలో నిట్టి వివ 

యములయం దభిరుచి తరుగుట. అందుచే నీ 

కళలు వెనుకబడు చున్నప్, 

నాటకములు! 

గొల్లభాగవతుల నాటకమునకుం |బతీతి తక్కువ, 
దీనికి కారణము లివి : ఒకటి, సాధారణముగా 

సీ నాటకములు గ్రామబేవతల జాతరలయందు 

కాపువారి వీధులలోనో, అంతకంటు జ్ఞనహీను 

లగు పాటవజనముల వీధులలోనో, యాడబడు 

చుండుట్క ఆెండవది, పాత్రధారులు విద్యా 

వంతులు కాకుండుట; మూడవది, వారి రాగ 

గొల్లభాగవ.త్సులు 
ళం 

ములు, “వేషములు, అలంకారములు, ఫాష -౫ా 

అంత మనోవారముగనూ, ఆకర్ష కముగన, నవ్య 

ముగను, నిర్షువ్షముగను నుండక ౦డుట, 

విరి నాటక పద్ధతి యిప్పటికిని ఆది కాలమునాటి బే, 
జనుల యభిరుచి ననుసరించి, నూతన కభానాట 

కములను ప్రదర్శించుటకాని, నూతన రంగము 

లను వేవభావలను నిర్మించు పనిగాని, వీశెరుంగ 

నిది. కావున వీరికథలకు ఇపుడు వీలుపులు 

తక్కువ యయినవి. 

పీఠభినయించు నాటకమునకు కకపొండిర్య మే 

కాని పు స్పక పాండిత్య మవసరముశకేదు. క్షేర్త 

నలుగాని, గీతములు గాని, దింపదలుగాని, వేదము 

వలె కంఠస్థము లై యుండి శుతులనంటివై నవి. 

ఒక వేళ కథకుండు కు కొన్ని పాదముల మజచిపోవుట 

తటస్థించినచ -- బక్టివి చాల చోట ట్ల తటస్థిరపక' 

మానవు __ వదోయుక్ ముక్క; నం దతికి చదు 
వుటయోూ, లేదా యతుకకయే రాగములో గలివి 

-వేయుటయో, లేదా నెనుకనుండి తోడి పాట 

కోల యల్ల రిలో నెగుర గొట్టుటయో, జరగును, : 

నటుడు తాం బూర్వము. వల్లె వేసిన యమరము 

లోని శ్లోకములను ప్రస క్తి క్రియున్నను లేకున్నను 
చదునును. కొన్ని వచనములే కందపద్యము 

లగును. చాల వచనములు కంద పద్య చతుర్ధ 

పాదములై లయలతో “విను వారి చెవులు తాళ 

ముల ధ్వనులతో గింగురుమునునట్లు” చదువ 

బడును. ఎన్ని పదములు పోయినను, 'అపశబ్దములు 

తండోపతండములుగా ,లోన ప వేశించినన్ను 

వారుమాత్ర)ము; లయను, దరువును మాత్రము 

పాడుచేయరు. 

గొలభాగవతు లాడు నాటకములు ముఖ్యముగా 

రెండు. ' 

రర 



శ్రీ అయ్యంకి వేంకటరమణయ్యగారి సన్మాన సంచిక 

ఒకటి, ల్లీ )నివాన విలాసము. దీనికేచారు చెంచు 

లత్న్మీకభయందురు. రెంశు,మార్మ్క_౦డేయ నాట 

కము. 
(శ్రీనివాస విలాసములో మొత్తము నల్లురు 

ప్మాతధారులు, 1 కృముండు 2 అతని సచివుడు. ని 

లమ్మీ 4 అమెశెలికత్తె. లకీ విరహముతో 
భల్లున తెల్లవారును, నాటకము నాడించు కళా 

పోషకు లుండవలయునుగాని వా రా నాటకము 

నెన్నిదినములయిన నాడగలరు. ఓక్క_నాటి నాట 

కముతోనే జనులకు మొగము తిరుగును. అం 
దునచే వారిచే బూర్లముగా (లీలఖ్నీ్యీ వివాహాం 

తము వటబకు నాటకము వేయించువార లళుదు. 

(శ్రీనివాస కళ్యాణములోని అనంగా చెంచులమ్మీ 
కథలోని గీతములన్నియు పామరజనులకు వచ్చి 
నవే. వారు సమూవహామునా నేదెన పనిచేయు 

చున్నప్పుడుగాని, కోతలదినములలోగాని, కుప్ప 

నూర్పు దినములలోగాని, కొందణు పల్లవులం 

దుకొన కొందజొక్కొ_-క్క చరణమే పాడుచుం 

దురు. (శ్రీకృష్ణుని విరహము. సచివుని హోస 

వాక్యములు వన ప) మాణము, లశ్చ్కీ బేవి 

యుద్యాన విహారము, ఆమె కృష్ణునిమాచుట. 

ఇంక విరహము. చెలికి తేల యూరడింపులు, ఉ త్త 

రమువ్రాయుట, ఇట్టి వన్నియును మహాకావ్య 

సరణిగోనే యుండువ . కాని; కావ్యమున "కాభార 

మైన రసపుష్టి మాత ము కొజత యగును, 

గొల్లభాగవతులలో నుత్తమ తరగతి వారిచే 
నాడబడు మార్క_౦డేయ నాటకమును చూచితిని. 
వీధిలో బుక్కా_వర కులు వేయు నాటకములకంెటు 
శత గుణములు మనోవారముగా హృదయరంజ 
కముగనున్నది, ఆనాటకములో నంత టికిని నదు 
తమైన ఘట్టములు; యమభటులు, మార్కంండే 
యని తీసికొనిపోవ్రటకు వచ్చుట. యముడు 

yy 

మాదిగలువేయు డప్పులు, 

పాశములను మార్క._౦డేయుని యణుత వేయుట, 
లింగమునుండి మ హేశ్వరు డావిర్భవించుట, 
మొదలగునవి. ఈుట్టములను ప్రదర్శించుట 
వారి బే స్వత్యము. నేటి సినివూలలోగూడ నం 
తటి భయంకర మైనట్లడియు, సభికుల మనముల 

నాకరించు ఘట్టము లిట్లుండనేరవు. 

వెదురు కజ్జలతోనుు రంగు కాగితపు ముక్కల 
తోను మహిపాకృతి నొక్క_దానిని నిర్మింతురు, 

అప్పుడే వెచ్చ 

చేయించి మోగింపణుడుచుండును. ఒక వంద 

గజముల దూరమునుండి, ఆ మహి హాకృతిలో 

నుండి, మొంజెము పయికి కన్నడుచు కాళ్ళగజ్జెలు 

మోయ నిప్పులు క్రక్కుచు, భీకరమైన గద 

దాల్చీ యముండు అవిర్భవిం చును. ఆ మాదిగ 

జోళ్ళు, గకైలమాత, మద్దెలమాత, "తాళ 

ములధ్యని; నోటినుండివచ్చు నిప్పురవ్వలు--- 

చూచిన నిజముగా యముండు నరకమునుండి 

వచ్చె ననివించును 

వీింగమువ౦డి ఈళ్వరు డుదయించుటయు నింత 

పళ యో త్పాతముగనే యుండును. 

కొందటే కీవిద్య స్వత్యము గాంబోలు, లేనిచో వా 

రంతమనోహరముగా మూపబజుల చూడ్కులు 

శో తములు గు త్తకొననేల. 

వీరి రంగము మిక్కిలి సులభ మైనది. నాల్లు రాట 
లతో పందెరివేసి యిచ్చి, కూర్చుండుటకు చప్పు 
డుచేయ. టకు రెండు బల్లలిచ్చినచాలును, తెరలు 

వారి కవసరము లేదు. మొదట లశ్షీ్యీపాత్సగాని, 

కృషపాత గాని, వచ్చునప్పుడువేషము గదినుండి 

రంగమునకు వేషధారి మొగము కప్పుకొని 

వచ్చును. రంగమున నిరువురు చెరియొక పిక్క 

నిలువంబడ యొకదుప్పటి పట్టుదురు, ఆపాత) 



పథాన పాత్రమైన చో రంగమునకు వచ్చి తెర 
లోనుండి దెైవపా/ర న చేయుట మొదలిడును. 
తెరవిడిచి యీవలకు వచ్చుసరికి అధమపక్ష 
మరగంట కాలము పట్టును, తరువాత ఈరసెల్లా 

తీసివయుటయు, తాళ ధ్వనులతో నా పాతి 
నృత్యముచేయ పాొరంభించుటయు నొకేపఠా 

యము జరుగును. తరువాత నంతయు నృత్యము 

కు తీకుమారి 

తక్క వేజాండుండదు. 

ముగింపు 
అన్నికళలను జీవవంతములుగ జేసి వే౭న్నిక 
కన్న యాంధ9సీమయందు కళ లనేకము; రా 
జాదరణము పృజాదరణము లేక నశిందిపోవు 
చుశ్నని. "దేశీయ కళలు తిరిగి పునరునరింపండ్షి 
దేశము కళావంతమై విలసిల్లు "బప్పుడో ! 

కుంతీకుమారి 
(శ్రీ జంధ్యాల పాపయ్యశాస్త్రి, 

66 కరుణ క్రీ”? 

అది రమణీయ పుహ్పవన; మా వనమం దొక మేడ; మేడపై 
నదిదయుక మారు మూలగది; ఆ గదిలో పదునాలుగేడులో, 

పదు నయి దేండ్లా, యాడుగల బాలిక; పోలిక రాచవపిల్ల; జం 

కొదవెడి కాళ్ళతో డ దిగుచున్నది; క్రిందికి మెట్లమిదుగన్ . 

కన్ని యలాగ వాలకము కన్పడుచున్నది- కాదు కాదు - ఆ 

చిన్ని గులాబి లేత అరచేతులలో పసిబిడ్డ డున్నయ 

ఇ =f a ట్రున్నది; వమి కావలయునో గద ఇర్యురు - అచ్చుగు దిన 

టున్నవి రూపుశేఖ; లెవడో యనరా దత డామె బిడ్డయీ. 

దొరలు ఆనందబాప్పాలొ, పొరలు దుఃఖ బాప్పములొ, కాని అవి గుర్తుపట్ట లేము 

రాలుచున్నవీ ఆమె నేతా/లనుండి, బాలకుని లేత చెక్కు_టద్దాలమోద. 

పొత్తులలోని బిడ్డనికి పుట్టియు పుట్టకముందె ఎవ్వరో 

కొ) త్తవి వజ ఏప్పుంగవచ కుండలముల్ గయిసేసినారు, మేల్ 

పుతడి తమ్మి మొగ్గు జిగి బుగల ముదులు మూటగటు నీ 
డ్ ౧ ౧ రు A) 

నెత్తురు కందు నెత్తికొని నెచ్చెలి యెచ్చట శకేగుచున్నదో ! 

గాలితాకున జలతారు మేలిముసుగు, జూరె నొకి,౦త అదిగొ చిన్నారిమాము 

పోల్చుకొన్నాను లే కుంతిభోజుపు తి), స్నిగ్ధసుకుమారి ఆమె కుంతీకువూరి. 



- ట్రీ అయ్యంకి వేంకట రమణయ్యగారి సన్మాన సంచిక 

కడువేగంబున చెంగు చెంగున తరంగాల్ వొంగ; ఆతోట చెం 

బడి గంగానది పారుచున్నయది బ)హ్మాండమ్ముగా; అల్లే 

బుడుతకా చేతులలోన బెట్టుకొని ఆపూబోడియుంగూడ ని 

య్యుడకే వచ్చుచునుండె గద్దదికతో నమేమొ వాపోనుచున్, 

''మునిమంత్రుమ్ము నొసంగనేల ! నిజెబో మున్ముందు మారాండు ర 

మ్మనినే కోరగనేల ! కోరితినిభో నాతండురానేల ! వ 

చ్చెనుబో కన్నియనంచు నెంచక నను౯ చేపట్టగానేల ! ఈ 
యనుగుంవిడ్డ నొసంగనేల ! ఇపుడాహాో ! ఎమికావించెద౯ 1) 

వయెడ శేగుదాన ! ఇపుడీ కసుగందును జూవెనేని మూ 

నాయన సెచునే ! చెలులు నవ్వకపోదు5 ! చుట్రపక్క_ముల్ 
“సీ యనకుందురే ! జనులు చేతులుచూపరె ! దైవయోగమున్ 
దోయగ వచ్చునే ! శిశువుతో ఒడిగట్టితి లోకనిందకున్, 

ఈవిషాదాకు )వులతో డ ఇంక నెంత కాల మామేనుదాల్తు ! గంగాభవాని 
కలుషహారిణి ఈ తల్లి కడుపులోన కలిసిపోయెద నా కన్నకడుపుతోడ, 

అనుచు పసివాని రొమ్ములో, అదుము కొనుచు, కుంతినదిలోనికిం =౫- నంతలోన 
అపి నళ్రుటిలో నుండి పెప్టె యొకటి, కొట్టుకొని వచ్చుచుండెను గట్టుక డకు, 

మందసము రాక గనెనేమొ ముందుకిడిన, కాలువెనుకకు బటి బాపూ లనె మ్మొ _ ee గమ్ములో చిన్ని ఆశా కణమ్ము మెరయ ఆ దెసకె చూచు, ఆమె క న్నార్పకుండ, 

“ఆక్కవాత్య్వయు, శిశువాత్య”” యనక గంగ, పాలుగానున్న . ఈదీను రాలిమిద 
భువన బంధున కే జాలిపుశైనే మొ, పెట్టినంపించి తెరువు చూపెట్లినాడు. 

“ఎటుల కానున్నదో, ఈశ్ళశేచ ” యనుచు సగము తడసిన చీరతో మగువ తిరిగి 
దరికి చనుటెంచి పేటిక దరికిపోయి, మూత వెడలించె కంవీంచు చేతితోడ, 
ఒత్తుగా పూలగుత్తుల నెత్తు వెట్టి, మెతగా పొ తిసడల మె తలునిచి — త [య ఆర కొత్త నెత్తలిరాకుల కూర్చి పేర్చి, ఒత్తుకొనకుండ చేతితో ఒ త్తిచూచి.. 

ఎట్టకేలకు మది బిగబట్టి “ఇంక నన్నా విడిపోదువే నాయనా” యటంచు 
బాహ్పముల సాము దడిసిన ప్యక్క_మిద, చిట్టవాబును బజ్జుండ బెన్సై తల్లి, 

లు ₹0 



కు 0 తీఠకుమారీ 

చీన్ని 'విదవుల ముత్యాలు చందిపడగ, కలకల మటంచు నవ్వునే గాని -'కన్న 

యమ్మ కష్టము తన యదృష్టమ్ముకూడ, ఎరుగడింతయు ఆ అమాయికోపు బిడ్డ, 

చెదరు గుండియ, రాయిచేసికొని పెళ్లై తలుపు మాయంగబోనును, వలపు నిలుప 

లేక చెయిరాక సుతు కౌగిలించి విక్కీ "వక్క ఏడ్బున్వు కన్నీరు గు)క్కు_కొనును, 

“భోగభాగ్యాలతో తులదూాగుచున్న, కుంతిభోజుని గారాబు కూతురునయి 

కన్న నలుసుకు ఒకపై డన్నమయిన, పెట్టుకోనోచనయితి పాపిష్థిదాని 

పెట్ట్రియలోన ఒ త్తిగిల బెట్టినిను౯ నడిగం గలోనికి౯ 

చెట్టుచునుంటి తండి)! వ్ర సీకును నాకు రుణంబు తీర మో 

ెట్టులనున్నదో మనయదృష్టము; ఘోరము చేసినాను, “నొ 

పుట్టుక మాసిపోనుు నిను “బోలిన రత్నము నాకు దక్కు-నె 

“పున్నమ చందమామ సరిపోమెడి నీ వరహాల మాము నే 

నన్నటిశకైన చూతునె” మరే! దురదృష్టము గప్పికొన్న నా 
కన్నుల కంత భాగ్యమును కల్లునెక ఏయమయెన బ్రంత నీ 

కన్నము వెట్టి యాయు విడినప్పటి మాటగదా! _స్తనంధయా! 

పాలబుగ్గల చిక్కదనాల తండి! వాలుగన్నుల చక్క_-దనాల తండి! ! 

మేలి సీలిముంగురుల వరాలతండి!! కాలు చెయిరాని తండి నా కన్నతండి!! 

న్నతండి నవ్వుల పూలు గంపెడేసి! చిన్ననాన్నకు కన్నులు వేరిజేసి! 

చక్క-_నయ్యకు 'నెరి కురుల్ జానెడేసి! చిట్టిబాబు మైనిగనిగల్ వెశ్సైదేసి! 

బాలభానుని బోలు నాబాలు నీదు గర్భమున నుంచు చుంటి గంగాభవాని! 

వీని నేతల్లి చేతిళోనైన బెట్టి మాటదక్కింపు మమ్మ! నమస్సులమ్మ 

నూర్యభగ వ" 'నుడా! (పిభూ! చరాచుకొనుము, సీకుమూరు నటంచు కుంగీకుమారి 

మరులు శేశకె త్ర బిడ్లను మరల మరల, ఎత్తుకొంచు పాలిండ్ల సై ఒత్తుకొంచు. 

బుజ్జగింపుల మమకార ముజ్జగించి, 'పెళశ్రైలోనుంచి జోకొట్లి ఎట్లులెటులొ 

మనసు బిగబట్టి “పహరహరా”యనుచు కనులు, మూసికొని సీటిలోనికి (తొ సె పె్తై. 

. పటి కిరటాలలో పెళ్లై వగుచుండ, సుదతి కనుచూపు మేరకు చూచి చూచి 

5? 

ఉస్సుఠ౦ చును వేడి? నిట్టూూర్పుబుచ్చె, పై చిట పై రాలె వేడి కన్ని టిబొట్లు. 

A 
రకోకి, 



నవీనాంధ్ర సారస్వతము - విజ్ఞాన ఏిప్లవవు 
శీ అయ్యదేవర కా శేశ్వరరావు పంతులు 

సారస్వతము, వాజ్బ్యయము, సాహిత్యము అను 

నవి పర్యాయపదములుగా వాడంబడుచున్న ని. 

మన పిస్తుతాంధ)భాష నన్నయ భట్టారకుని 

సుప్రసిద్ద పద్య కావ్య మైన మహాభారత రచనతో 

సుమారు. వెయ్యి సంవత్సరముల కిందట 

పాఎరంభమైనదని చెప్పవచ్చును, అప్పటి 

నుండియు కీ! జే! కందుకూరి వీరేశలింగం 

పంతులుగారు సామాన్యజన్లు* లోంగూడ జ్ఞానము 

పంపొందుటకుం చేలికయగోణౌలుగు గద్యమును 

పా)ం౦భించువరకును అనగా సుమారు 70-80 

సంవత్సరముల కిందటివరకును ఆంధ )వాజ్య 

యము  సనంస్కృతభూయిష్ట మయిన కవిత్వ 

ముతో నిండియుండెను. ఆ మధ్య కాలములోని 

మహాకవులందరును సుప్రసిద్ధ ప్రబంధములను 

గాని, సంస్కృతే గ)ంథముల _ ముఖ్యముగా, 

పురాకోతిహో సముల-భాషపాంతరీ కరణములనుగాని 

రచియించిరి. వారు రచియించిన గద్యముకూడ,; 

సంస్కృత శబ్ద జాలముతో నిండియుండెను, అచ్చ 

గద్యమునే రచియించిన చిన్నయ సూరిగారుకూడ 

మిగుల కఠినమైన పాకములోనే వా సెను, 

తెనుగు ప్రజలకొరకు పుజలథాపను సృష్టించిన 

మహాపురుషుడు కందుకూరి వీశేశలింగమే. రచి 

యింపయిడిన విషయభాగమును జూచినవో 

ఆయనకు పూర్వము రచియింపబడిన గ)ంథము 

లన్నియు మతనై లికవిషయములన్సు (ప్రబంధ 

కల్పనలను మాత్రమే కలిగియుంజెను, ఆయ 

నయే పికృతి శాస్త్రములను గూర్చియు రాజ 

కీయార్థిక సాంఘిక విషయములను గూర్చియు 

రోరరా 

వాిసెను. నవలలను, నాటకములను, పీహాసన 

ములను రచియించెను. ఆంగ్లేయ సంస్కృతీ గంథ 

ములను తర్గుమాచేసెను, శతేలికయగు భాషలో? 

దన భావములను (పజలకు 'డెలుపుటవలన ఆంధ 

పజలలో ముఖ్యముగా సాంఘీక విషయముల 

యందొక  విస్థవమును గలుగంజేసెను. ప్రా 

వాక్కులు మానవసమానతగము, అప్ప ఫ్య లౌ 

నివారణము, ఏకేశ్వరోపాసన, కుల భేదములను' 

తీస్ వేయుట మొదలగు నూతన భావములను బౌ 

గుగా వ్యాపింపంజేసి సంఘమును తారుమారుగా 

చేసెను. ఆయన రచియించిన గంథములు పది 

సంపుటములై నవి. ఆయన పారంఖించిన వ్స్ట 

వపు పునాదులమోద అఆంధిబేశములో నేటి 

రాచకీయోద్యమము నడచుచున్న దనుటలో 

నతిశ యో క్తి లేదు. పితిసంస్క్రర ణములోను 

ఆంధు)లు నేడు ముందంజ వేయుటలో వ్ర-లేశ 

లింగము పజల భాషలో రచియించిన గద్య 

గ)ంథము శే కారణము, అదివర కుండిన 

సంస్కృత భూాయిప్యమైన కావ ములు పండితు 

లకు మాత )మే అర్ధమై వారిలో మాత్రమే 

ప్రబోధము కలిగించ గలి7గను, ఏ-జేశలింగము 

యొక్కయు ఆయనకు విమ్మట ఆయన ననుక రించి 

వాయుచున్న గ్రంథ కర్వలయొక్క-యు "దేలిక 

యగు వచన [ గంధములు, పతి)కలు, ఆంధజన 

సామాన్యము నంతను ఉదేకింపంజేసి నూతస 

భావములను కలుగజేయు చున్నప్, 

భాష భావమును 'తెలియం జేయుటకు సాధనము 

మా(తమేయె యున్నది. (పథాన మైనదిభావము, 

చక్కని భాషలో భావములను 'దెలిపిన యెడల 



బదువరుల కాభావనులు పృదయములోనికి 
బాగుగా నాటును. మనస్సుకు తేలికగా పట్టును, 
నపీనాంధి చశ ప)జలయొక్క_ అభివృద్దికి. గావల 
సినసమ స్త విజ్ఞానమును కలుగంజేయునదియే నవ 
సాహీత్యమని పిలువందగియున్నది. కవిత్యములో 
మాత్యము అతిళశయోక్తిలో నుండి స్వభా 
వో క్సికి వచ్చుట ఇంక నెక్కుడు సున్నితములగు 
వర్గ నలు చేయుట వలన ఆంధు)లకు( గావలసిన 

గొప్పు విజ్ఞానము లభింపనేరదు. గ్రాంధిక భాషకు 
బదులు గా)మ్యు భాషలోవాాసినంత మా[తమున 
విషయ పా/ముఖ్యము "లేనిది యుపయోగము 

చేదు. యతి పాసలు వదలి ఛందస్సును మార్చి 

నంత మాత మున భావళూన్యమగు దానికి విలువ 

యుండదు. ఇప్పుడు విజ్ఞాన విషయమున ప్రపంచ 

ములోని ఇంగ్లీ షు జర్మను ఫ్రెంచి రషీయను 

మొదలైన భాపలతోంగాని అఖరుకు మన ; పక్క. 
నున్న బంగాళీ మహారాష్ట్ర భాషలతోం గాని 

పోల్చి చూచిన-వో ఆంధ) వాొజ్యయమునందు 

ప్రజల గపయోగమైన విషయములను గూర్చి 

వ్రాయయుడిన్న గంధ సముదాయముబహు తక్కు_వగ 

నున్నదని యొప్పుకొనిక తప్పదు. వట్టి కవిశ్యము 
తోను మతనైతిక గీంథములతోను పురాణ 
గాధలతోను మాత్రము అభివృద్ధిగోరు ఏజా 

తియు దృవ్తిపడ చేరదు. నవీనజ్ఞానమునిచ్చు 
సమ స్త శాస్త్రముల మోాదను మన భాషలో 

నెన్ని యో గ)ంథములు కావలసియున్న వి. శాస్త్ర 

మనం గా య థార్థజ్ఞూనము నిచ్చునది. శాస్త్రము 

లను ప్రకృతి శ్రా న్ర్రములని సాంఘిక శాొస్రము 

లని రెండు విధములుగా భాగించి యున్నారు. 
పదార్లవిజ్ఞాన శాస్త్రము, రసాయన శాస్త్రము, 

వృష శాస్రుము,ు భూగర్భ శాత్ర్రము, శరీర 
శాస్త్రము; వైద్యశాస్రుము; గణత శాస్త్రము, 

నవీనాంధ్ర సారస్వతము _ విజ్ఞాన విపవము 
టా 

పత (తెలు భూగోళశ్యాస్ర్రము, ఆక్షిక 
శాస్త్రము, రాజకీయ శాస్త్రము, సీతిశాస్త్రు 
ము తేర్క-శ్యాస్త్రము, మానసిక శాస్త్రము, 
వేదాంతశా(స్ర్రము, సాంఘీక శాస్త్రము, మొద 

లగునవి సాంఘిక శాస్త్ర మ లు. ను ఖ్యముగా 
పృకృతిశా స్ర్రజ్ఞానమును వినియోగించ టవలన 
పరిశ మలు, రెళ్ళు, వాగయోడలు, విమాన 

ములు మోటార్లు, శేడియోలు, "బలిగా ములు 
ఇంజనీరింగు, శిల్పము మొదలగువాటి యభివృది 
కలుగుచు పజల సంపదకును, వికాసమునకును 

సహాయ పడుచున్నవి. గనుక ఇట్ట శాస్త్రముల 
మోదను, పరిశ్రమలు మొదలగు నుపయోగ 

కరము లెన విషయముల మిదను చెప్పదగిన 

గ)ంథములు లేని మన అంధ) సా*స్వతము 

యొక్క స్థితి యెంతహీనమైనదో చెప్పనక్కర 
లేదు. మన ఆంధ్ర జాతిగూడ అభివృద్ధి బొంద 

వ లెనన్న, నవీనజాతులలో న ఎమైన స్థానమును 

పొందవలెనన్న మన నవృసాహత్యము ఇట్టి 

గంథములతోొ నింపవలసి యున్నది. నవ్యసా 
హిత్యమనగా నవీనాంధ) జాతికి అవస3మెన 

వ జ్యయమని అర్ధము చేసికొనవ లెనుగాని, "కేవ 

లము భఛావకవిత్వము. యొక్క. విజృంభణమని 

మాత్రము తలచుట పొరబాటు. నేటి పపంచ 

ములో గ విత్వమునకు బహుమిత మైన స్థానము 

మాత్రమే కలిగి జనసామాన్య ముయొక యుప 

యోగము కొరకు వచన కాన్య మే అతియెక్కు_ 

వగ నవలంవింయబకుచున్న ది. లీలావతి గణిత 

మును పద్య కావ్యములో రచియించిన రోజులు 

గతించినవి. గణితశాస్త్రమును చేట తెల్లమెన 

వచనములో వా)యురోజులు వచ్చినవి. 1కీశ్కి 
సంవత్సరమునందు ఇంగ్లాండు, ఫ్రాన్సు 

కళల 



థీ అయ్యంకి వేంకటరముణయ్యగారి సన్మాన సంచిక 

స్పెయికా మొదలగు యూరపు ఖండజాతులలో 

గొప్ప మాన సికవికాసము పారంభమయ్యెను, 

అప్పటినుండియే అభివృద్ధిచెంది యూర పుఖండ 

జాతులు ప్ర పంచమంతను ఆక )మిం చుకొనిరి, 

ప్రకృతి స్యా స్ర్రములు విరివి రచియుంపం బడెను, 

అచ్చుక ని పెట్ట "వఎటంబ డెను, చనసామాన్యమునకంలేవ 

నుప ఆోగకర మైన గంథములు _ వెల్లీవిరిసె 

ఆ మహోద్యమమునకు బిధానముగా మ 

యగు వచనగ /ంథములనే యుపయోగించిరి, 

£3 "ంచి విష్టవమునకు గారకు లైన వాళ్లేరు, 

రూసోలు తమ వచన (గంథముల మూలము 

ననే పపంచములో నూతనశకమును పారం 

భిపంచేయంలిగి8, అందులో వాస్టైరు "పెక్కు- 

విషయములను జార్చి యొన్నభెమూడు సంపుట 

ములను వా)సెను. రూసో ఐదారు గంభథముల 

కన్న నెక్కు_శు వాయక పోయినను యూరపు, 

అమెరికా ఖండముల ప్రజానీకములో నెక్కు_వ 

యు చే్రేకమును కలిగించిన వా డీతజే. అటులనే 

పిపంచమును కదలించు చున్న కారలు 

మార్క్సు, లెనిన్, స్టాలిన్, గో న్కే; టాలిస్తాయి 
హమయుదలగు నుషిసిద్ద విషవకారు లెవ్య "రులు 

కపీకంరులుగారు. ఏర దరును తేట తెల్ల దుగు - _ 

వచనములోనే వాసిరి. చీనాలో శెంను విప్లవ 

ములు సోడిపిన నవీన చీనా స్థాపకుడైన డాక్టరు 

సన్ యట్ సేను ఆమహాజూతిలో దన పదమూడు 

సంపుటముల వలన గొప్పు విజ్ఞాన విస్తవము 

(Cultural Revolution)ను గలుగ జేసెను, కఠిన 

మైన గాంధికభాపను వదలి "లేలికయగు (పజల _ 
భామను పారంభించెను. (పజల కుపయు కమెన 

పకృతి శాశ్ర్రములు చరితలు రాజకీయాక్జక 

సాంఘీక విషయములు మొదలగు విషయముల 

మోద నత్యంతమగు గ)ంథసము దాయము చీనా ' 

vo 

యునజనులచే (వాయం బగెను. వారువుత గై శిక్ష 

(గంథముల తోడను గవిత్యము తోడను తృప్తి 

పొందక నవీన విజ్ఞానము నిచ్చు వచన '(గంథము 

లతో చేశము నంతయును నింవీవై చిర. అవి 
జ్ఞానమే ర తులలోనికిని కార్మికలలోనికిని గూడ 

వ్యాపించి నూతన చీనాజాతిని సృష్టియొనర్చినది. 

నూతన చైనాజూతిలో ేశభ క్రి; స్వార్ధ త్యాగము 

వక్యత థై ర్య స్థెర్యములు పూ ర్తిగా నేర్పడి సంవ 

త్సంముల కొలది దుష్టమైన జపాను సామాజ్య 

తత్వమును ఎదుర్కొన టకు శ క్రికలిగినది. భరత 

వర్ష ములోని మనము కూడ సత? చీము గలిగి 

నట్టియు కేజోవంత మైనట్లియు ప్రపంచము: లోని 

అన్ని నాగరక జాతులతో సమాన స్థానము 

గలిగినట్టియు కనొ నూతన భారతిజూతిని 'నిర్మా 

ణము గావించు 'మహాకార్యము నందు నిమగ్ను 
లమై యున్నాము, అట్ట నిర్మాణమునందు 

మహోన్నతములైన ఆదర్శములు గలిగిన పాత 

పునాదులను నాశనముచేయక వాటిలో. -బెరిగిన 

చెత్తచెదారముల నంతను దీసివై చి కుళ్ళిపోయిన 

ఆచారములను కొట్టవై చి పీపంచములో జరుగు 

చున్న క్రొత్త త్ మార్ప్చులనెల్లను చేర్చుకొని యొక 

సుందరమగు నూతన సౌధమును నిర్మించుకొన 

వలసియున్నది. అందుకు గావలసిన విజ్ఞానము 

నలుబదికోట్ల భారతీయులలో వ్యాపింప జేయ 

నలసియున్నది. గావున హిందీ అంధ్యము; 

తమిళము, కర్నాటకము, మహారాష్ట్రిము మొద 

గు పథాన భాహలలోనట్రి విజ్ఞామును గలుగం 

జేయు నవ్య సాహీత్య మును దయారు చేయవలసి 

యున్నది, [పజల భాషలో ప్రజల తేలికశె లిలో 

సులభ మైన వచనములో విజ్ఞానమును . వెదజల్ల 

వలసియున్న ది. ఈభర్మమును నునము సదా జ్ఞపక 



ముంచుకొనవలయును. కవిత్వము సంగీతము 

గూడ ఈశార్య సాధనే యుపయోగింపంబడ 

వలెను. శ్వా స్త్రగ “0ంధములు, చేశ చరిత్రలు 

మొదలగు వానిని రచియించి విజ్ఞాన చంది) కా 

మండలి, ఆంధ )భాపాభి వర్గసీ స_ఘుము వేగు 

చుక్క ౫ )ంథమాల, దెక్తోద్గారక గ /౦థమాల, 

జాతీయగ*ంథ మాల, ఆదర్శ గంథమండలి 

మొదలగునవి, ఆంధ, ౦టభ్రోకమునకు చేసిన సేవ 

చిరస్మరణీయము. అఫధ ప చాకిణీ గ)ంథమాల 

కూడ బంకిం చంద) చటరక్టి మొదలగు వారి 

యొక. ఉదే)కపూరితములైన నవలలను డెను 

గూలోనికిందెచ్చి వాల ఉపకారము గాపించినది. 

ఈసంఘములన్నియు జేసిన పని అవింజలో నర 

భా గమైయున్నది. ఆంధ) మహాజనుల దృష్టీ 

దీనివంకకు పూర్తిగా దిప్పవలసియున్నది. 

నేణు జరుపబడుచున్న నవ్యసాహిత్య సభలలో 

అచ్చకవిత్యమున కేగాక పై సున చెల్పబడిన ప్రకా 

రము మనజాతియొక్క_ య భివృద్దిక యుపయోగ 

కరమైన సమస్త గ ౦ంథర చనకును బా)ముఖ్య 

మియ్యవలసియున్నది. అటువంటి గ )ంభములను 

రచియించిన వారిని సభఒలో సన్మానించియు, 

బహూకరించియు బో, త్సాహ పరచ వలసి 

యున్నది. నవీన కవిత్వములో గూడ మన 

భాషలో దేశాభిమాన పూరితమైన కావ్యములు 

పుట్రకుండుట నోచనీయము. తేమిళ 

ఛామలో జేశభ కి పూరితములైన కీర్తనలను 

రచియించిన సుటివా శీ భారతి వంటి కవీశ్వరు 

డొక్కడును నేటివరకును అంధి) దేశమున నుద్భ 

వించకుండుట దురదృష్టము. శ్రీ) ఉన్నవ లక్షీ శ్ర 

నవీనాంధ్ర సారస్వతము - విజ్లాన విపనము 
= య 

నారాయణగారుర చియించిన మాలపల్లి తప్ప నేటి 

ప్రిజలకష్ట _ నిష్టురములను గూర్చి వర్ణించిన 

న్యతర్శత నవలలు తెలుగులో నరుదుగా నుండుట 

విచారింపవలసిసవివయము. చేద పజల 

యిక్కట్టులనుగూర్చి హీందీభాహలో క్రీ జే 

సేమచందుగారు అనేక నవలల*రచియించెను. 

అట్టివి మన భాషలో జాలగ కావలెను. సాహిత్య 

సభలలో శిల్పమునకుం జి త్తరువులకుగూడ దగిన 

స్టానముండవ లెను, ఇటుల నేను వాయుటవలన 

నవ్యసాహిత్య సభలను జరుపుచున్న నా మిత్రు 

లను నిరసించుట యేమాతిము నా యు'దేశము 

కాదు. ఆ సభలను పె విధముగా వి స్వకింపంకేసి 

ఆంధ) దేశమునకు ఎక్కువ 'మేలుచేహార్చవ లె 

ననియే నా కోంక. గ )ంథాలయముల వక 

మాటచెప్పి ఈ వ్యాసమును ముగించెదను, 

గ ,ంథాలయములు నలము మస్థ్రయెత్త్తి 

తెచ్చిన పాత పనికిమాలిన పు స్తకములయొక్క. 

సంఖ్యతో దృ ప్తిపొందుటవలన నెట్టి లాభమును 

లేదు. పతి గ ఏంధాలయములోను బ్రింతవరకు 

అంధ వాజ్యయములో? బుర్జీ న శాస్త్రీయ (గంథ 

ములు మొదలై న | పజల యభినృద్దిక పనికివచ్చు 

౧ )ంథముల యొక. ఒక్కొక ప్ర తీ ని 

దప్పక సంపాదించి, పితిసంవత్సరము ప్రచు 

రింపయిడు అట్టి గ )ంథములను చృక్షరించు చుండ 

వలెను. ఆదర్శ? )0థాలయముగా నుండవలసీన 

రామమోవాన గ్రంథాలయముశందు అట్టి 

గ)ంథములగెల్లను సమకూర్చవలెను, వాటి 

యొక్క_ జాపితాను ఎప్పటికప్పుడు మిగిలిన 

గంథాలయములకు పిచురించు చుండవలెను, 

“రం 



ఎక్కడికి? 

శీ) మలాదిఆవధాని 
య 

ఇవాళ “పంచ్, జూన్ ఓటి లండన్, స్టాండ్, 

లైఫ్ అండ్ లెబర్జ్, ఏ బ్రంగ్లీ షు షృతిక చూసినా 

యుద్ద మే కనబడుతుంది. సాహిత మంతా యుద్ధ 

వాతావరణంతో నిండిపోయిఉంది. ప పద్యాలుగాసీ 

కథలుగానీ, వ్యాసాలుగాన్, హోస్యాలుగానీ 

రమారమి అన్ని శాఖలూ యుద్ధ చర్చ లే సాగిస్తు 
న్నాయి, ప్ఫతివ్య కృిలోనూ స్ఫురించే యుద్ధ 

కణాలే సాహిత్యంగా పరిణమిస్తున్నా యి, విపో 

చాంతాలయినా వినోదాంతాలయినా సరే 

యుద్ధరచన లే; ఒక విధంగా ప్రపంచం ఎట్లా 

ఉందో పాశ్చాత్య సాహిత్యంగూడా అబ్లానే 

ఆంది. 

కాలంతోబాటు కదలనిది సాహిత్యం కాదు, 

అచలంగా అహాల్యమాదిరి స్థాణులై పడిఉండే 

మాటలపోగును సాహిత్యమని పీలవడం అత్మ 

వంచన, అహల్యకు వాపవిమోచనం సాధ్యమయి 

నంత త్వరగా చేయడమే క_ర్గవ్యమయి ఇంది. 
మనిషికీ మో స్తే సాహిత్యానికి ప్రాణం ఉంది 

హృదయంఆంది. సాహిత్యం హృదయం స్పంది 

స్తున్నంత కాలమే అది బతికి ఉన్నదంటాము. గ్త్ _ 
మనిషీ జీవితమే సాహిత్న జీవితం; మనిషీకీ 

సాహిత్యానికీ ఖేదంలేదు. మనుషుల ఆంతీర 

జీవితమే సాహిత్యం. సాహిత్యం సజీవ చరిత్ర, 
ఆ చరిత)లో ప్రతిమనిషి జీవితమూ ్లిలాశ్ష 

రాలలో లిఖంపబడి ఉంటుంది. | 

తనకాలాన్ని కాలంలోని సంచలనాలను సం 

తోభాలను సంతోషాలను లిఖంచనిది సాహి 

కల 

త్యంకాదు. మనుషులచర్యలకు క్ర పాలకు సుఖా 
లకు యాతనలకు క భ్ళుమూసుకునేది సాహి హిత్యం 

కాదు. తెలుగు సాహిత్యం సంచలన ల్లీలమైన 

దిగా ఉండ లేదు. దేశంలోని అలజడుల చరిత) 
వూదావుంపే ఇందులో గానరాదు, చారిత్రక 
దృక్పథానికి తెలుగుసాహిత్యం బ్రంతవరకు నిల 

వదని చెప్పడమే న్యాయం పెను ప్రళయాలు 
వచ్చినా ప్రబంధాలు శృంగారాన్నే చితి)ం 

చాయి, ఆహుళ యాల ఉదంతాలు సాహిత్యంలో 

కనిపించను. భారత బేళశంలో అనేక తుపానులు 
వచ్చాయిగాని, నిశ్చింతగా నిశ్చలంగా (వేమ 

నాహిత్యం సాగజొచ్చింది. 

యుద్ధంలో నేడు వచేశం భాగస్యామికాదో 
నిర్ణయించి ఎవరూ చెప్ప లేరు, మన 

భారశదశథశం గూడా నేటి యుద వాతావర 

ణంలోనే ఉంది. భారతీయ జీవితంతో అనుకొని 
మార్పు లెన్నో వచ్చాయి. వస్తున్నాయి. ఫీట్రి 

గురించి తెలుగు సాహిత్యం మాటాడదు. నోరు 

విప్పదు. ఇంకా సెక్సు గురించిన గేయాలు కథలు 
నవలలు నాటకాలు ఈ కాలాన్ని యీబేశాన్ని 

యీ మనుషుల్ని పతిబించించని సాహిత్యంగా 

ఉంది "తెలుగు. 

సాహీత్యం అమృతం కాకుంకు కాలకూటం, 

చేశాన్ని చిరంజీవిగా చేయ లేని సాహిత్యం 

'బేశాన్ని చంవితీరుతుంది. కుహనా సాహిత్యం 
ఉండేకంకె ఉఊడితేనేమేలు, తెలుగు సాహిత్యం 

జీవితానికి సాధ్యమైనంత ఎడంగా ఉండడానికి 



పీయల్నించడానికి అగత్య మేమిటి కలిగింది ? 
లతషోప లత్తలు సమస్యల్ని ఎదుర్కో, వలసిన 
కాలంలో సెక్సు? మినహా వేరే విషయం లేదా? 

జీవశక్తిని వినియోగించవలసిన సరి అయిన దారి 

ఇప్పుడు ఇందియ లోలతయీనా? వీటికి “తెలుగు 
సాహిత్యం జవాబు చెప్పదలుచుకో లేదు. 

తెలుగు సాహిత్యంలో నవయుగం ఇంకా పారం 

భం కా లేదనే చెప్పాలి. ఛాందస త్యాన్ని తెలుగు 

సాహిత్యం వదల లేదు. దీనికి పబంధబుద్దిపో లేదు, 

సెబంధబుద్లి అంక నాఅభిపా/యం సమకాలిక 

జీవి తాన్ని స్వీకరించే ధైర్యం లేకపోవడమని, 

ఇవాళ మన సాహిత్యంచూచిన యితరులవ 

రయినా తెలుగు (వీమిటివు కాలాల్లో నేఉందను 

కోవడాసికి అవకాశముంది. మదన కామరాజు 
కథలనుంచి తెలుగు ముందుకు నడవ లేదనిపించు 

కోవడం అంతగారవ ప్రదమయినది మట్టుకు 
కాదు, 

సా ఫిర్యాదు ఒక్కశే, మనసాహిత్యం తన 
కాలానికి వెనకబడవలసిన అగత్య'మీమటి? సము 

కాలికజీవిశాన్ని ఎందుకుదూడదు? సమస్యల 

నందుకు ఎదుర్కోదు? చరిత్ర నెందుకు శిలాత్వ 

రాలలో లిఖంచదు? 

ఎక్కడికీ! 

మొదటినుంచి తెలుగు సాహిత్యములో ఉన్న 
దుర్గుణం ఈ ఛాందసక్వ మె_యాసనాతనత్వ మే_ 
యిీసంకుచితత్వ మే, 

అది నిలవ నీరు _ పివహించదు. అది స్తాణువ్రు_ 
కదలదు. కనకనే జాతీయాభిమానంగలో నారు 

గూడా విదేశ సాహితీ వ్యామోాహాేనికి వులు 
గాక తప్పకండా ఉంది, 
నేటిజగత్తు _ ఇవాళటి మనివీ. మ స్టిమ్క_ం౦లోని 
ఛా వాలు మనబతుకులమార్తాలు మనజీవళ క్రికి 
దారి - వీటిని 'తెలుసుకోవాలంపే తెలుగు 

సాహిత్యం వమయినా చెపుతోందా ర 

ఇంగ్నీ షు-విదేశసాహిత్యానికే పోవా లే! వపతిక 
చూచినా వపుస్తుకం తీసినా యీకాలం యో 

కాలపు కలతలు కర్త వ్యాలు కనబడ తాయి. 

క_ర్తవ్యంవమిటిః కష్టవైనదిగాదు. తెలుగు 

సాహిత్యం చెయ్య వలసినపని ఒకటే, ఇవాళ 

గానీ శేపుగానీ ఎప్పుడు గానీ జీవశ క్తితో చక 

చకమని పరిగెత్తా లంకే అది సమకాలికజీవి 
తాన్ని చరిత్రని నాగరకతని సంచలనాలని 

సంమ్షోభాలని సంతోపూలని సమస్యల్ని సమా 
ఛానాలని శిలాశ్ల రాలలో లిఖంచాలి! 

A 



శ్రి పుచ్చా వెంకటరామయ్య 

- శ్లో! యాకుంచేందు తుపార హోర ధవళా 
యా శుభ) వస్తాన్వితా 

యా ఏణావరదండ మండితక రా 

యా స్వత పద్మాసనా 

యా బ్రహ్మాచ్యుత శంకర 

ప్రభృతిఖిః దేవై స్సదా పూజితా 

సా మాం పాతు సరస్వతీ భగవతీ 

నిశ్శేష జాడ్యాపహో. 

చిరకాలమునుంచి శరన్నవరాతు)లలో నేమి 

యితర కాలములం దేమి సరస్వతీ విగహోన్ని పెట్టి 

రూపాన్ని పెట్టి పు స్హకాలనుబెట్టి హోఢ కోపచార 
విధిగ పూజచేసి శ్లీ) చెవీకటాక్షమును పొందుట 

కద్దు. అవి అన్నియు పరోత్ష పూజా విధానాలు, 
లేదా ఏ తినిత్వపూజా విధానాలై యున్నవి. 
నేను ఈ వ్యాసములో చెప్పబోయే పూజా 

పవీధాన౦ శేవలం _పత్యక్షపూజూ విథానం౦ం. ఫలము 

కాడా |పత్య్వశ్షమే. సంశయాని కేమి తావు 
లేదు. విస్కరింపబడిన ఒక పాొచీన పూజా 

విధానం నాచే జ్ఞాపకము చేయబడుచున్న బే గాని 

యిది నవీన విధానమున్ను కాదు. 

భారతదేశములో చిరకాలమునుండీకూడా పండి 

తులు విద్యను ముఖ స్తముగానే వుంచుకుంటూ 

యుంజేవారు. ఇప్పటివోలె అప్పుడు ముద)ణాది 

సౌకర్యములు లేకపోవుటనలన అతి పాము 

'ఖ్యములైన ౫ )ంథము లేతప్ప మిగతా గ్రంథ 

ములు శాశ్వతముగా గంథరూపముగా నిలిచేవి 

కావు. శాశ్వతముగా నిలవటానికి పనికిరాని 

యిప్పటి మన రైల్వే వాజ్యయమువంటి |గంథ 

కళ్ల. 

ములు మచ్చునకుకూడా దారి శేవిగావు. అప్పు 
డుత్తమ గ్రంథములు సంపన్నుల యొద్దను, 

పండితుల యొద్దను మాత+ మే లభించేవి. 

సామాన్య జనానికి భత పాండిత్య మే ఆధార 

ముగా నుందేది. సరళా త్ర పారంగతులై న 

పండితులు పడ్డర్శనములను ప వచనము చేసే 

వారు. పౌరాణికులు పురాణములను చదివి 

త్ర)వన్తాలను ప్రబోధించే వారు. హరికథలు జెప్పి 

కృష్టఫాగవతమాడి భాగవతులు హరిభక్షిని 

ప్రబోధిం'చేవారు, వఏథినాటకాలు, జంగంకధలు, . 

తో లుబొమ్మలు, పల్నాటి పీరులకథలు, విని 

(పజలు ధర్మాన్ని సీతిని నేర్చుకునేవారు, 

సాతానులు, దాసళులు, జంగాలు, గురువులు 

మొదలైన పేర్లు గలవారు చదువుకొని ప్రజలకు 

సీతిని నియమాన్ని బోధించుతూ న్రండేశారు. 

వేద వేదాంగములు చదివిన పండితుడు మొదలు 

కొని మాలదాసరి వరకు అందరూ సంఘుజీవనము 
నియమవంతంగాను భార్మికముగానునడవటానశే 

లోడుబజేవారు. విద్యలు చదువుకొని పబోధన 

చేసేవారందరిని ప్రజలు అన్నవస్త్రము లిచ్చి 

సత్కరించేవారు. అందువల్ల అక్షరాలునేర్చుకోని 

వారుకూడా అక్షరమైన పర|బహ్మాన్ని చేరటానికి 

వీలుండేది, 

ఇప్పుడు కాలంమారింది. పరిస్థితులు మారినై. 
పాచీన మైన సాంప)దా)యాలమోద ఏవగింపు 

కలిగింది, తెల్ల వాశరేదాకా భాగవతము తోలు 

బొమ్మలుమాచే వోపిక ప్రజలకు తగ్గిపోయింది. 

సిీసీమాలుకూడా మూడు గంటలకంకే ఎక్కువ 



అడికే మోటుగా భావించుతున్నారు. పూర్వ 
కాలంలో ఒకభాగవతమో తోలుబొమ్మలాటో 

చూస్తే అందులో నిఘంటువులు వచ్చేవి. స్వప్న 

కాసుము,సామ్ముదిక శాస్త్రము, శకున శాస్త్రము 

యుద్ధశంత ము, ధర్మము, నీతి, అర్థశాస్త్రము, 
కామశాస్త్రము, అలంకారశాస్త్రము, కవిత్వం, 

చిత లేఖనం కూడా వచ్చేవి. అప్పుడీ (పదర్శ 
నాలన్నీ విద్యా పెబోధశకాలుగా వుండేవి. ఇప్పటి 
వలె కేవలం వేడుక పిధానంగా యుండేవిగావు, 
సంగీతం, నృత్యము, నాట్యము, అభినయం 
మొదలైన విద్యలకు ఎక్కువ ప్రాధాన్యం 
వుండేది. నిత్వపరిచయము వలన ప్రేక్షకులకు 
గూడా రాగము, తాళము, లయ, భావము, 

హావము, బాగుగా గొహించే సామర్థ్యముండేది. 

అభినయ శా న్ర్రంలో ఒకముద) ఎందుకు (పద 

రృించుతున్నాడో సామాన్యుడుకూడా (గహించే 
వాడు. అవసరము మాలిన విద్యలు అప్పుడుండేవి 

"కాదు. 

కాలముమారింది. కనుక ఇప్పటి కాలానుగుణ్య 
ముగా మన అలవాటుకూడా మారుతున్నాయి, 

మునపటివలెగాక యిప్పు డే గ)ంథమైనను స్వల్ప 

"వెలకు లభీంచుతున్న ది. ప్రజలకు కూడా అన్న 

వస్త్రాలు అంత కష్టపడ కుండానే లభించు 

తున్నవి. అందువల్ల ఎంతో తీరిక కాలము దొరుకు 
తున్నది. ఇప్పుడు వ శొన్రమైన చదున్రకోవలె 
నంళు శిక్షగల వారు చదువు కొనుటకు వీ 'లెన 

రీతిగా వా సిన గ )ంథములు్నవి. ఐతే ప్రజ 

లంతా ఆ సౌకర్యముల నుపయోగించు కొనుట 

లేదని మాత్రము అనుభవము మోద మనకు . 

తెలియుచున్నది. సామాన్యముగా చూచి చద 

వను వా్యయను నేర్చిన వారు భారత దేశము 

మొ త్రముమోద నూటికి ఏడుగురి కంక లేరు. 
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మహానాగరిశుల మని విర్రవీగే చిటిషము ప్రభు 
త్యములోనే 40 కోట్లకు కి కోట్ల మంది చదివిన 
వారు లేకపో లే యింక ఎప్పటి _కెనా 40 కోట 
భారతీయులు విద్యావంతు లయ్యెదరా యని 
భయము కలుగుచున్నది. రహ్యా, జపాను మొద 
లయిన చేశాలు చూసే మాత్రము అశ కలుగు 
చున్నది, 

ప్రతి విద్యావంతుడు తన జీవిత కాలములో 
ఇంకో కొంత మందిని అక్షరాస్యులుగా చేయు 
టకు పడే పాటున శే సరస్వతీ పూజ యని వేకు. 
గ్రంథాలయాలు నిగ్యెంచట మొక విధము, అం 
దులో వకభాగమే పూర్తియెనది కాని రెండవ 
భాగమశ్రేయున్నది. గ)ంథాలయములోని పుస్తు 
కములను చదువుటకు తగిన పాఠకులను సమ 
కూర్చని బే గ)ంథశాలయముల పని పూర్తికాదు. 
పృతిపాఠకునకు తగిన గంథాన్ని సమకూర్చటము 
కూడ గ్యంంథాలయము పనే మై యున్నది. గ$ం 

థాలయ సభ్యులందరు పాటు బడినగాని యీపని 

నెరవేరదు. ఇంతకన్న [గంథాలయాలను గురించి 
వా్రాయను. గ్రంథాలయ వాస్ర్రుమునకు సంబం 

ధించినవారు దానిని వాయుదురు. ఇది అుతా 

కూడా సర స్వతీపూజలో నే చేరుతుంది. 
ఇంకొక నిత్య పూజా విధానమున్నది. అది వ | క్త 

లకు సంబంధించినది. (పతివిద్యావంతుడు తాను 

పోయిన వోటున కెల్ల, తన వెంట కొన్ని 

చాల శిక్షలు, కొన్ని కథల ఫపుస్తుకములు, 
కొన్ని పద్యాల పుస్తుక ములు తన వెంట 

కొనిపోవును. దొరుకుట లేముగాని కొన్ని 
బొమ్మాల పుస్తుకములున్న మరీమంచిడి. తాను 

పోయినచోటు నెల్ల బడిచదువు వదలి పెట్టినవారు 

కొొందరును, వారిలో కొంతమంది అక్షరాలు 

వచ్చినవారు, కొంతమంది గుణింతమంతా 

pes 



శ్రీ అయ్యంకి వేంకటరమణయ్యగారి సన్మాన సంచిక 

వచ్చినవారు, కొంత మంది పేర్లు చదవగల వారు, 

కొంతమంది కూడబలికి కథలు చదువగలవారు. 

కూజడాయుందురు. వారు తనుకు వచ్చిన చదువు 

వలన వమియు లాభములేదని నిరుత్సాహము 

చెందియుందురు. ఇట్టివారు మనము ప్రయత్నిం 

చినవో ప్రతిదినము తండోపతండములుగా 

లభించుదురు, వారిలో శ క్రిగలవారికి మనము 

సికొని వెళ్ళిన పుస్తుకములు చూవించినచో 

తమ తరగతికి తగినపుస్తుకములు తీసికొందురు. 

మరీశ క్రి లేనివారికి తనశక్రిననుసరించి వెలతగ్జిం 

"చియా యుచితముగానో | కొన్నిపుస్తుకము లీయ 
వచ్చును. ఇంతటితోనే తనపని తీరిపోయినదని 

భావింపక చెలకొక సారియా ఆెండునెలల కోసా 

రియో ఆగాగ/ మము సకుపోయి ఎవ ₹ంతవరక భి 

వృద్ధినొందినారో కని పెట్టి అభివృద్ధి ఫపాందిన 

వారీని ఇంకను అభివృద్ధినందుటకును ఏవిథానా 

అభివృద్ధిపొందని వారిని తిరిగి వో్రోత్స్చాహపర 

చియు రావలెను. మరియును అభివృద్ధిపొందిన 

వారి కనుగుణ్య మైన తరగతి గ్రంధములను 

వాగికి సమకూర్చుచుండవలెను, మొదట మనము 

చేసిన పనియంతయు వ్యర్థమైనదని నిరుత్సా 
వాము కలుగుతుంది. కాని అది సరస్వతీపూజ 

అనే దృష్టీతో చేసేయెడల మనకెంత జయము 

కలిగేది తరువాత తెలియును. 

నేనుచేసిన ఒకటి రెండు పనులిచ్చట వ్రాయు 

చున్నాను. దానితో మికుగూడా కొంచెము 
విశ్వాసము కలుగుతుంది, మాయూారిలోచే నా 

కుమార్తె యీూశు గలపిల్లలు వడెనిమిదిమంది 

యుండేవారు. ఏీరందరకుకరాడా కూడబలికి 

చదువుట వర కే వచ్చును. బ స్తికిపోయినపు డెల్ల 

స్రీ! కుమార స్వామినాయుడు కంపెనీ వో రామా 

అండ్ కో వో కొన్ని కథలపుస్తుకములు బొమ్మ 

ఆక 
జా 

లున్నవి తెచ్చేవాడిని. అందరికి తలోపుస్తుక 

'మిచ్చేవాడిని. ఎవరుతీసుకొని వెళ్ళిన పుస్తుకము 

వారు తిరిగియిచ్చేవారు, పుస్తుకములు తిరిగి 

యిచ్చుటకు కాలనియమముండేదికాదు. ముందర 

పుస్తుకాలు తిరిగియిచ్చినవారు తిరిగి ఆపుస్తుక 

ములే ఒకరు చదివిన వింకొకరు చదివేవారు. 

పుస్తకాలు వాపసు .చేయనివారిని ప్రతిదినము 

సాచ్చరించుతూ యుందేవాడిని, అహాచ్చ 

రింపులో నిందకాకుండా | పో తాహమేయుండేది, 

ఎవరైన పుస్తుకములు పారవేసిన, తిరిగి యిన్వని 

యెడల వారికి విక్షయుండేది కాదు. శీను జబ స్తీ 

నుంచి వచ్చినపు డెల్ల ఈ విలలు నాచుట్టుమూో 

వారు. వాసుదాసుగారి చిన్న పుస్తుకాలు, శకుం 

తల, నలుడు, ప్రహ్లాదుడు, ఆర్యక వార ల్నా వళి- 

అవిఅన్నీ నాకు నోటికి జ్ఞాపకము లేవు. పట్టుక వచ్చి 

వీలలకిచ్చేవాడిని. అవిలలలో దాదాపు అందరు 

అపున్తుకములు చదివినారు.దీని తరువాత బందరు 
సరస్వతీ నికేతనమువారి సతీ సావి తిఅనసూయ, 

మల్లీ కాగుచ్చము మొదలైన కథ లే గాకుండా 

వాల్కీకివిజయం, భ కి యోగము కూడా వారిచేత 

చదివించినాను.[కమ్మకమముగా వారే చెలియలి 

కట్ట, ఏకవీర వేయిపడగలు, మొదలైన పుస్తు 

కాలు చదువుకున్నారు. ఇప్పుడు వారిలో చాల 

మంది ఏవచన గంధమైనను సులభముగా 

చదువుకో గలరు, నాకుమారె చి! సౌ॥ సీతా 
రామమ్ము భాగవతములోని పద్యములు ఛారాళ 

ముగా చదువుతుంది. తిరుపతి వెంకట కవ్రల 

పాండవనాటకాలు చదివి తోడి యునతులకు విని 
వించుతుంది. మిగిలిన విల్లలుకూడా యింతేకంశు 

తక్కువగా ఎవరులేరు. నేను నిమి త్రమాత) 

మైనానేగాని విద్య నేర్చు కుందావునే అభిలాష 

వారిలో యుండనే యున్నది. ఈ పరిశోధనలో 



నేను 8౮, 40, రూ పాయలకన్న ఖర్చు పెట్టలేదు. 

ఈ వ్యయానికి నేనెప్పుడు విచారపడ లేదు. ఏమంళే 

విడిగా చదువు చెప్పించుటకు నకపిల్లకు కూడా 

యా డబ్బాచాలదు, 

ఇంకొక్క. విషయముకూడా (వాస్తాను. మాతో 
బుట్టువు అ తవారింట్లో యున్నది. అమెకుకూడా 

గుణెంతము వచ్చిశాకుండా యున్నది. నేను 

ఇంకో తోబుట్టువు కొమారుని కొరకు కొన్ని 
బామ్ములపుస్తుక ములు కొసి వారింటికి వెళ్ళినాను. 

ఆమె నా వద్దనున్న బొమ్మల పుస్తుకమలు 
"రెండు. తీసికొని కొన్నాళ్ళకు చదివి తిరిగి 

అటు తరువాత నేను వారియూ 

రునకు వెళ్ళినపుజెల్ల కొన్ని పుస్తుకములు తీసు 

కొని 'వెళ్ళుతుండే వాడిని, 1911వ సంవత్సరము 

నుంచి నేను కొని, యాచించికూడా చాలపున్సు 

కములు సేకరించి యుంచినాను. ఆమెభ ర్తగారి 

వద్రకూడ ఆర్, వెంక కుళ్యర్. కంపెనీ వారి 

వచన భారతము, వచన రామాయణము 

ఉండేవి. అవికూడా ఆమెనెమ్మదిగా చదివినది. 

యోాగవాశిప్లము, భగవద్దిత మీద వ్రాసిన 

తెలుగు వ్యాఖ్యానాలు, తెనుగులో వాసిన 

ఉపనిషత్తులు ఆమెసులభముగా చదివి అర్ధము 

చేసికొనగలదు. దీనికి నేను ధనరూపముగా ఖర్చు 

పెట్టిన దేమియు లేదు దీనికి ముఖ్యముగా' కావల 

సినదె కద్ధ, విశ్వాసము. విశ్వాసము దేనికంశే, 

మన యొదుటనున్నవారు మొద్దులు కాదనీ, 

వారికికూడా అనుకూల పరిస్థితులు కలిగించిన 

యెడల వారు కూడా మన వలే" విద్యానంతు 

లగుడురనియు నమ్మిక లేక పోయిన పైపనులు 

జేయజాలము: ఇదిఅంతా సరస్వతీ పూజయే. 

యిచ్చినది.. 

"తెనుగు దేశములో ధనదారిద్యుముకన్న భావ 

వొర్మివ్యమెక్కువగా ' నున్నట్లు కనపడుతుంది. 

సరస్వాతీపూజ 

ఎెతమందికీ డబ్బు రూపాయలు అణాలు పైసల 
లోనే యుంటుందిగాని పుస్తుకాల రూపముతో 

ఏమియు నుండదు. అనేక ధనిక ౫ పహోాలలో 

ఒక్క_ పునుకముకూడా దొరకదు, ఆ ఇండలో 

నుండే ఆడవారు కర్మము బాలక ఏ-డెనపుస్తు 

కము తెమ్మన్న మొగ గారికి ఎక్కడ లేనికోపము 

వస్తుంది. ఆయింధ్లలోని పుష్తుక ములు 

లేమిడీవబన విద్యాహీనులుగానే యుండి పో తారు 

విద్య లేని యింట్లో పుట్ట్రనపిల్లలు చదుపుకోవలసి 

వస్తే అంతా కొత్తగానే యుంటుంది. విద్యానం 

తులమిండ్రలో పుట్టిన భాగ్యశాలురకు వివ్యలు 

కూడా బాగానే వ స్తవి, భర్మార్గ కామములు 

సంపూర్ణ నుఖపదముగా నుండవలెనంకే డ్రా 

విద్యావతిగా నుండుట వాలా అవసకము:, పుకు 

ద్ వ్ లు 
ర 

మని. విద్యకన్న ,స్ర్రీవిద్య పిల్లలకు చాల అవసర 

మెనది. అందువలన [పయత్నంచేసి (పతి విద్యా 

వంతుడు చదవదగిన వారికి కొన్ని పుస్తుకములు 

లభింపచేయవ లెను, ఇదిగూడ సరస్వతీ పూజయే, 

తీరిక్రచేసుకొని పితివిద్యావంతుడును తేన 

చుట్టు పట్టులనుండే విద్యావిపీనులను పోగుచేసి 

వారికి తీరిక సమయములో కొంత కాలము 

రాతు)లయందు చదువు నేర్పుటయును సరస్వతీ 

పూజయే. ధనవంతులుగా ఉండేవారు ఉచిత 

పాఠశాలల నేర్పణుచి విద్యాహీనులుగా ఉండే 

వారికి చదువు చెప్పించుటయును సరస్వతీ 

పూజయే. 

ఇన్నివిధాల చేసినాకూడా (పభుత్యము (పజలదై 

ప్రజలకు విద్యగరపుట ప?భుత్వము వారి పరమ. 

ధర్మము అయ్యేవరకు దేశములోని పిజలంద 

రును అక్షరాస్యులు కావటము అసంభవమే, 

ఆందునలన |పజలు అక్షరాస్యులగువరకు వారికీ 

విద్య రాకుండా ఉండటము కోరదగినదిగాదు. 

fe 
ప్రో 



శ్రీ ఆయ్యంకి వేంకటరమణ య్యగారి సన్మాన సంచీక 

నేను పెనివా సిన విధముగా వారికి పూర్వము 

పాండిత్యము శ్రవణము ద్వారానే లభించేది, 

బ్రప్పుడుకూడా అ సంస్థలను తిరిగి ఉద్ధరింపవల 

సిన ఆవళ్ళకత కన్పించుచున్నది. 

"వేదవేదాంగ వే కలె భామ్యత్ర్ర్యయ పవ చనము 

చేయగల పండితులు మన దేశములో ఇప్పటికిని 
అచ్చటచ్చట బీజవతుగా లభించుచున్నారు. 
వారిని ఆహారవ(స్ర్రములకు లోటు లేకుండా సత్క_ 

రించి వారిచేత అనుష్టాన వేదాంతమును [పవచ 

నము చేయించుటయును సరస్వతీ పూజయే 

యగును. సరస్వతీరూపులై న పండితపూజ సర 
స్వతీపూజగాక మనేమగును. 

త్రివర్ల ౨ లను బోధింపగల ధర్మశాస్త్రములు, 

పురాణములు సొంపదాయకముగా చెప ఎగలి 

గియు, అన్నవ(స్ర్రము లకు లోటుగలిగి ఆదరించు 

వారు లేక, పురాణము చెపి కే వినువారున్నూ లేక, 
శుందరో పండికులు మూగపోయి యున్నారు, 

వారిని సత్కరించుటయు, వారిచేత పురాణ 

ములు ధర్మశాస్త్రములు చెప్పించుటయు, విను 

టయును గూడ సరస్వతీ పూజ కిందనే జమ. 

ఇళ్లే భాగవతులు, హారిభ కులు, జంగం కథ 

ఇప్పువారు, పీథినాటకము లాకువారు తోలు 
బొమ్ములాటవాం౦డు, పల్నాటివీకుల కధలుచెప్పు 

వారు, సాతానిజియ్యరులు మొదలగు పా)చీన 

సాంప)దాయకు లెందరో పూజా పురస్కార 

ములు లేక మూలబడి యున్నారు. ఈ సంప) 

చాయముల నన్నిటిని పునరుద్ధరించి వారందరిని 

గారవంచి, వారికీతగిన భృతిని గార వము(3tat15)ను 

ఒసంగ్కి చారి చేత సామాన్యజనములో తిరిగి 

విద్యను వ్యా పీచేయవలసియున్నది. ఈసంస్థలు 
యిప్పటిశే శిధిలావస్థలో నున్నవి. 
వీజరూపముగానున్న యిీాసంస్థలను, ,. పండితు 

లర 
శ 

లను మనము చేకొని వారివలన పొందవలసిన 
లాభమును పొంది సంసలను పెంపుచేసినయెడల 

మనపై సరస్వతీకటాక్షము ప్రసరించును. హరి 
సర్వో త్తమరావు, మానికొండ సత్యనారాయణ 

శాస్త్రీ, భావ రాజు వెంకటక్రిస్టారావు, మల్లంపల్లి 

సోమ కేఖరశర్మ, దిగ ఎల్ఫీవెంకటశివరావు, టంగ్గు 

టూరి ప) కాశంపంతులు మొదలగు వారి చేత 

రాజనీతి శాస్త్రములు, చరితలు, కాళీపట్నము 

కొండ య్య; గొబ్బూా వెంక టానంద రాఘవ రావు, 

వేమూరిశీనివాసరావు, “వేమూరి విశ్వనాధశర్క 

మొదలగువారిచేత భాతికళా(్ర్రములు, ఆచంట 

లశ్ష్మీపతి, మల్త్లాదిరామమూక్రిశాస్రి, వాడ 
పల్లిమురహారిరావు మొదలగు వారిచేత అరోగ్య 

శా స్ర్రము, ఈ విధముగా ఆధునికులగు పండితు 

లచే వివిధ ఇాస్త్రుమఃలు సులభ ైిలిలో పిజలకు 

వినిపించియో, బాడ్ కాస్టుచేయించియో ప్రజ 

లను విద్యావంతులుగా చేయవలసి యున్నది. 

వ్యాసములో నేను వేర్కొనని యెంతో మంది 
పండితులు మన బేశములోనున్నారు. వ్యాసము 
విసుగు కలిగింపకుండా ఉండే కొరకు ఆ జాబితా 

అంతావాాయ లేదు. అంతే కాని ఆ పండితులకు 

పాముఖ్యము "లేశ కాదు. 

ఇప్పుడున్న యింగ్లీషు పద్దతిని చదువు చెప్పు 
సంస్థలు కేవలము సర్కారు నాకరులనుతయారు 
చేయుటకే మేర్పడినవి. ఇందులో చదువుకున్న 
పండితులు అచేవిద్యను నేర్పగల రేగాని యితర 
జీవితావసరములను కలిగించు విద్యను నేర్ప 

జీవిత పరమార్గమును. లశక్ష్యుమును 
బోధించు పాఠములు ఆ పాఠశాలలలో మనకు. 

లభింపవు. మరియును ఆపాఠశాలలోని చదువు... 
భా వంతుల శే తప్ప చేదవారికి అందుబాటులో. 

లేదు. ఇప్పటి విధాన మే మార్చు లేకుండ: అవల6 +. 

జాలరు. 



బీంపబడే యొడల కొన్నివేల సంవత్సరముల 
వరకు భాంతీయులువిద్యాహీనులుగానే ఉంటారు 

కనుక చౌక యైన పూర్ణవిద్యాసాంప) దాయము 

లను చేపట్టి పితిఫారతీయుడును విద్యావంతుడు 

అగువరకును మనము నిరంతర సర్మిశమ చేదాము, 

తప్పక సరస్వతీ కటాక్షము మనపై (పసరింప 
గలదు. భారత ేశము సరస్వతీ నాట్యరంగమై 
విలసిల్ల గలదు, 

ఈసంద ర్భములో బ్రంకొకవిషయముగూడ తెలుప 

వలసియున్నది. చిన్నపిల్లలు చదువుకునే పుస్తక 

ములుమనకు తగినన్నిలభించుట లేదు. వికి రంగు 

లలో పెద్దఅకురములతో అచ్చు వేయబడి అనేక 
రంగులతో ోకూడినబొమ్మలు చేర్చినపు స్తకములు 
ఇంగ్లీషు భాషలో మనశెన్నో లభింపగలవు. ఒక 
"'పెదపుస్తుకములోని విషయములు కేలికభాషతో 
వాసిన బొమ్మ్యలుగల చిన్న పు స్తకములున్నూ 

ఇంగ్లీమ్ష భాషలో దొరక' గలవు. ఒక పిల్గ్రిమ్స్ 

(పో 7సో, ఒక ”లివర్స్టా/ వెల్చో కావలెనంకే 
అణాఖరీదులో కూడా దొరుకుతుంది; అందులో 

గూడా ఎన్నో బొమ్మలుంటాయి. కెంపెస్టులాం 

టివి చిన్నపిల్లలకు ఇచ్చేటందుకు పెజంమేవన్ 

ఎడిషలా లున్నని. 

ఆవిధంగానే మనరామాయణము, భారతము, 

భాగవతము, ఇాకుంతలము, విక్ర వమోర్వసీయము, 

మాళవికాగ్నిమితే ము నాగానందము మొద 

లగు రసవంతములగు కధలు చిన్న సచిత)పు_స్హ 

కాలుగా వ్రాయించవలెను, ఇప్పుడు పృఖ్యాతు 

లుగా ఉన్నకధకులు వానిని వా/యవచ్చును. 

లేదా యిప్పుడు వాసే రసవంత ము లెన కధలకు 

తోడుగా మంచి బొమ్మలు గూడా. చేర్పింప 
వచ్చును మన దేశములో ఎంతోమంది రసవం 
తములైన కధలు వ్రాయగల వారున్నారు, 

సరన్వతీపూ జ 

అడవి బాపిరాజు, వజ్జ్ఞల బాబురాన్ర, బ్ర)వ్యా, 

అ, సో మేళ్వరరావు, దామెర్ల సత్యవాణి, అం 

కాల సుబ్బారావు, మంత)చాది వెంకటరత్నం 

“మొదలయిన యెందరో చక్కని బొమ్మలు 

వాాయగలవారున్నూ ఉన్నారు. 5600 |పతు 

లకు తక్కువ లేకుండా అమ్ముడు వోదగిన 

ఆకర్ష వంతమైన చిన్న పుస్తకములు ఒక సంస్థ 

ద్యారా ప్రచురింప గలిగాదమేని మనము లాభ 

మున్నూ గడింపవచ్చును. మరియు ఎంతోమంది 
ఇట్టి ఆక రృ వంత మైన గ్రంథములను తమ బిడ్డ 

లను విద్యవంకకు తిప్పుట కుపయోగించు 

కొందురు. మన తెలుగులో ఇట్టి పనిచేసీన 

వారిలో వావిలికొలను సుబ్బారావుగారు 

మొదటివారు. వారి చిన్న గ9ంధములలోని 
చ్మితములు అనేకములు ధుకందర్ గారు |వాసిరి, 

సరస్వతీ నికితనము వారిట్టివి కొద్దిగా (వాయిం 

చిరి. నీరివీ ఆంజనీయులుగారు కొంత పరిశ)ము 
చేసిరి. ఎంకి పాటలు అంత బాగా ఆక గి ంచుటకు 

అందులోని బొమ్మలు యెంతఅయినా తోడు 

పడినవి. _తలిశెట్టి రామారావుగారి హోస్య 
చితా)లు, వ్యంగ్య చిత్రాలు భారతికి అలం 

కారములై నవి. 

ఇప్పుడు మన వాచకాలు పరీక్షలకు చదువ 
వలసిన పు స్తకాలేగాని సుఖంగా, కులాసొగా 

చదువుకునేందుకు పనికిరావు, 
చదువులో గూడా వినోదము అనుభవిస్తేవీలలూ 

పెద్దలూ ఇంకా బాగా పుస్తకాలు చదివి బాగు 

పడతారు. కనుక చిన్నపిల్ల కాయలకు పని 
వచ్చే శెండు మూడు రంగులలో ము(దించిన 
బొమ్మల పుస్తకాలు యెన్నో మనం ప్రచురించ 
వలెను. ఇది అంతా లాభదాయకమైన సరస్వతీ 

పూజయే, 

వ. 



థ్రీ ఆయ్యంకి చేంకటరమణయ్యగారి సన్మాన సంచీకో 

బుక్ ఆఫ్ నాలెడి లాంటి ఉద్ద)ంథాలు తెల
ుగులో 

అదేవిధంగా ామ్మలలో తేలిక భాషలో 

వ్రాయించి ప్రచారం చేయగలిగెద మేని వయో 

జనవిద్య చరి కార్లం అవుతుంది. ఇవన్నీ చాలా 

ధనంతో కూడుకున్నవి. అంతేగాదు కడ" 

ఉపజ్ఞైత ఫోను కూడుకున్నవి. తెలుగు లో 

డబ్బున్నది. ఎంతో డబ్బు ఎందుకూ పనికిరాని 

సంస్థలలో పెట్టుబడి పెట్ట మాసపోయినవారున్నూ 

ఉన్నారు. య! |కి లు 2009, 8000 పెట్ట ధనే 

వారి కెలివిని వవమునాలో ఉహించ “తేకుండా 

ఉన్నాను. అందుమోద శీర్ అణాల వడ్డి గూడా 

రాదు. ధరలు తగ్గిపోతే భారము ౯అవ్ఫతవి 

భూములు _ ఎన్నో 'ఫ్యాక్టరీలలోను లిమికుడ్ 

సంస్థలలోను డబ్బు పెట్ట నూటికి 2 8 రూవా 

యలు గూడా డివిడెండు రాక మూలాన్ని 

పోగొట్టుకున్న వారున్నూ వున్నారు. వారి ధనానికి 

ఇది మంచి పెట్టుబడిగానుండ గలదు. కిన్నెరనాని 

వాటలవంటి పు స్తకాన్ని రంగులతో అచ్చు వే వసి 

అందులో 890, 40 బామ్మలు చేర్చి ౨, 8 రంగుల 

బొమ్మలుగూడా చేరి సే ఎంతో మంది కొని 

చదువవచ్చును. పు సకం (వాయుట దానికి 

బొమ్మలు వా/యట, అచ్చు వేయుట ప్రచు 

ఈష. 

రించుట, పిణారమువేయుట, కొనుట చదువుట 
ఇవస్న్నీ సరస్వతీపూజా విధానా లే. 

ఇంకొక పూజావిధానము శేపించి యున్నది. 
గ ఫాగ్యవంధుల డబ్బుకు సార్ధకమైన పూజావిధా 

నమిది. సరస్వతీ దేవి అవతారము ధరించిన 
పండితులు, కవులు, గాయకులు హారిభ కులు, 

నటకులు, చిత) లేఖకులు, వ్యాసక రలు, ఉప 

న్యాసకులు, భాతికాది శాస్త్ర పండితులు వారి 

త్రకులుు ఉన్నారు. అందులో లత్మికటాక్షము 

గలవారు చాల అరుదుగానున్నారు. ఎంతో 

మంది దినబత్తేములు జరుగక యున్నారు, 

ఎంతోమందికి వృద్ధాప్యము నరకముగా గడచు 
చున్నది. కొంతమంది చనిపోయిన తరువాత 

బార్ల 'దెహిక క్రియలకు ఏమిన్నీ మిగులుట 

తేద వీరందరి "యోగే మము పిభుత్యము" 
భరింపదగినది. కాని ప్రభుత్వ ము నువపేగా లేదు. 

అందువలన మనమే వారి టే చూడవలసి 

నది. ఇది అన్నిటికన్న గొప్ప సరస్యతీపూజ, 
“ఈ పూజావిఛానాలలో ఒక విధాన మైనను నేను 

అవలంబించితినా ధన్యుడను” అని మనలో ] పతి 

యొక్క_రమూ భావించి. పూజించి ధన్యుల 

మయ్యెదముగాక ! 



ఆ౦ధ్రవాజ్ఞ్బయము-ా- వై 
శ్రీ డి. వి: 

చై ద్య(పస్తావన వైద్యవిజ్ఞానము గల ఆంధ్యగంధ 
ములలో అయ్యలరాజు నారాయణామాత్యునిచే 

రచియింప బడీన “హంసవింశతి” ఆం[ధవైదు 
లందరు పఠింపం దగిన |పబంధము. తద్దంధరచన 

"కాలమున మన "దేశమందలి సాంఘిక పరిస్థితు 

లను ప్రజల జీవితమును వర్ణించి చి తించుట 
యందును అనాంటి పారిభావీ.క పదసముదాయ 

మును కోిడీకరించుట యందును దీనితో తుల 
తూగు రచన వేటు లేదనవచ్చును. 

నారాయణామాత్యుండు ఎప్పటివాండో ఏమండ 

లమువాడోసరిగానిర్హ యించుట కష్టము. 18శ తా 

బ్రము వాండనియు, కర్నూలు మండలము వాడ 

నియు కొందరు పండితుల అభిప్రాయము, 

నారాయణామాత్యుని కాలమున, 72 వినియో 

గంబులవారు గు ర్తింపంబకు చుండిరి. అందు “నర 

వైద్యః గజ వై ద్య అశ్వ వై ద్య, పఘ్మువైద్యా” అనం 

'బడు శీ విధములగు టైద్యులుండిరి. ద్రరువదవ 

రాతి) కథలో ఉజ్జయిని నగ రమందలి అమాత్య 

శేఖరుని ఆస్థానమున ఆతనిసేవించు 72 వినియో 

గంబులవారి ప్టికలో పైని వేర్కొనబడిన చతు 

ర్విధ వై ద్యులు చెప్పలడియున్నారు. , (ఆ.$.వ£67) 

గ్గు _ప్రగుణాహ్యయుండను ఆంధ) వైద్య పుంగ 

వుని రూపవేషముల చెంత నిపుణము కవి 

చిత్రించినాంయో క్రింది పద్యములవలన స్పష్ట అ 
మగును. (ఆ. 1, ప. 2లికి- 28ఓ 
చ, మెలవడి తీగచుట్ల జిగిమించినపాగ జినుంగు పచ్చడం 

బలవడు చల(దోవతియొ యారపుగంద పు బూత దొల్లుపో 

దూపసకి 
ల అటి 

సుబ్బారెడ్డి 

గులుమణిముదింక్ర ల్యలప్రు గుశె, ా డువీద్యము చంకన & టమ 
(ఘులతుద ముచ్చెలుకా వెలయు గు సునణు దము జైక్యుః 

డొప్పుగుక్లా 

గీ వెద్యమాతు)ంబుననె కాదు వజలువటి 
నిరపమా కార సౌష్టవ స్క్నుకణచేత 
నాళ్వినే యుల త్రో-సెన నతయవాద్రు 

కదిరి యోజింపక యొ జవావీయలల యం 

ఆకాలపు చికిత్సాపక్షతులు, వెమ్యు లుపయో 
గించు పలురకముల మందులు, వారినేర్పు, వారి 
వీజ్ఞానము; వారి శా, స్ర్రప చయము కవీ ఒక 

దీ ర్ విచనమున నిమిక్పియు౨చినాండు (ఆ1 1.285) 
అ-దలి ముఖ్యాం శ్రములివి. వెద్యుని ప్ర దెవ్ నుండు. 

ఇతరచూన్లైము లొనరించు నుపమయు పదిఘృతే 

ములు, పదునొకండు చూర్ణ ములు వకు లేహ్య 

ములు, పది రసాయవముల పొందిక తెకుంిప 

విఫంబును పదుమూడు తేలములు, ఏకు అంజ 

నములు, అనేకదివ్య రసౌవభములు, గంధకవస 

నాభుల లక్షణంబు అతింగి విజణుకు పాెపీ 

ణ్యంబున్కు లోవా భస్మ, తామిభస్మ, 

వంగభస్మ, సీసభస్మ్క నాగభస్మ, శంఖభన్మం 
సువర్ణ భస్మంబులు సేయు మర్యాదయు, 

మాతలుగట్టు నవభానంబును శూర, దాగవక, 

గుగ్గులు, కపూయంబుబు, మూలికలు, 

కైక కలు, సేయు నెచితృంబును, సూత్సవ్రాన 

శారీర నిదాన ఇా్త్రంబుల పరిచికియును, డెబ్బది 
శెండు నాడీశేదంబులును, వాతవై శ సమ్మం 

బుల నుల్బణంబులై న, తశతవష్టీ రోగంబుఒకు 

విపు, 
వాలి, 

* హా.ళవింశతి: శృంగార కావ్య గ్రంధమండలీ ప్రచురణ, మచిలీపట్టణము. 

ళోజగా 



Wit 

శ్రీ) ఆయ్యంకి వేంకటరమణయ్యగారి సన్మాన సంచిక 

ద త్తచ్చికిత్సలు చేయు చాతుర్యంబును గలిగి 

రెండవ ధన్వంతరి యనంబరగు. 

"ఆ కాలమున భూత వైద్యము కూడ చాల సామా 

నంముగను లాభకరముగను నుండినట్లు 

తోంవెడు. రౌద“కర్కుడనంుడు భూత వైద్యుని 

రూపవర్గన చదువుండు. (ఆ. కి ప, 61) 

ఉఊ. భూతియు గావుబొట్టు మెయియబూనిన 

మూ ల్కె.ల. కన్ను క ల్కె-ముల్ 

చేశ్రికడెంబు దాయెతులం బేర్చిన 

మందులు మంతీ )తంతే ) క్రో 

ేత్రప్రు నాగ బె త్తే నుర పె్షులు 

నొప్పల కశాదికర్ముండణ 
భూతచికిత్స కండొకండు 

పొల్పుగ నచ్చటనుండు మానినీ! 

కీ -బ-గాలి బారినచొరు బిశాచక 

—- తండంబు లెల్లను దల్లడిల్లి 

పఫాలనొవ గనుంగొన్న బోవు దయ్యంబుల 

విసరము ల్బీతిచే వి స్పరిల్లి 

శేరు విన్నప్పుడే దూరమై చను భూత 
చయములు దిగులున సరభసిల్లి 

తొడరి నిల్చినయంతం దొలంగు దుస్గగ)వా 

ప-చయముల్ భయమున బరిఢవిల్లి 

గీ యుబుకు నా రాద్భకర్మువి కరముసోకం 

చేకభేతాళ మోహినీ పీశితభో కృ 

"కామినీ, శాకినీ, ఇాకినీ మదాంధ 

భయకర బృహ్మరాతసు ల్బ ల్లటిల్లి, 

క. కూరగవా చోరగు)వా 

చారగంహ కూళ్ళ శాక చండగ్ళ వా కా 

శేరి గ్రహాంతర గ్రహ 
వారిగ)వాములును బోవువాని. దలంపకా, 

క, ఇలగల రావుల మజ్జుల 

వెలుగుల బాలింధ్ల శూన్య విపినముల నుయికా 

గలుగుల ?లవక తొలంగును 

మలయక భూతములు వాని మంతో )ద్ధతికి౯, 

క, ఈలాగు మంత)మారుశ 

తూలక జీకృత' సమ స స్ప దుష్టగంహులడై 

రోజ 

యాలో కాలో కాంచీత 

భూలోకఖ్యాతి నతండు పొలుపొందు నఖీ! 

పరరాజ్యముల పభువులుకూడ అపత్మా_లముల 

రాద్రకర్ముని అహ్వానించు వారంట :-- 

(ఆ. 8 ప. 89) 

చ. పరపురభూమి భర్తకల భామిని కుగము లైన భూతము 

ల్పిరముగ యట్టిబాధలిడు తెంప్రున నుండ నా నిమిత్తమ 

న్నరపతి పిల్వనంపంగ భు నంబగు వేడుక శాదంకర్ముండ 

త్రరిగిరమాంతికుండగుట దద్దయునే7 జికిత్స సేయక, 

రాణులను పట్టియ ౦డిన చెనుభూతములను వద 

లించలగా, ఆయారాజులు ఆనందించి కృత జ్ఞతాొ 

పూర్వకముగా నతని బహూకరించెడివారయ, 
తే, గీ. పరధరాధిపుభార్యను బట్టినట్టి 

భూతముల జెళ్ళ గొట్ట భూభుజుండు మెచ్చి 

భనపరిష్కా_రవ స్త్ర ముల్చనకొసంగి 
య-పకము సేయందనయింటి కరుగుజెంచి. (ఆకి ప108) 

ఇందు, వికటకాశ్చర్యమగు విషయమేమన నిట్టి 

మంత్భగాని భార్వయయ్యును నెజజాణయగు 

నితనిసతి, తననుబాధించిన భూతములకథ కల్పించి 
తన రంకుతనమును కప్పిపుచ్చి, తన విటులను 

రశీంచిన నేర్పును సమయస్ఫూ ర్తియును. అడు 
వారు సాహాసించిన అబదముల నెంత చక్క. 

నాడుదురో చూడుడు. (ఆ. 8 ప. 118-121) 

చ వినుము నిజేశ!నీవుచని వేరొకయూరికించోవ నాంటిరా 

(తిః నెక తెంబరుంషంగను దృష్టికిగ న్స డెగొన్ని రూపముల్. 

కనుపడిమమ్ను నీమగడు కాలిడనీయండు మాసలంబులం 

దుని మెద మేమునిన్న నచుదూరిననందొక భూతమయ్యెడళా. 

తే. గీ నాతి! యీవేళకును గాచి నాము నిన్ను 
నీదు మగండింటి కరుజెంచి నిలిచినపుడు 

మౌ తెరువు దానురాకుండ మనవి వెప్పు 

చెప్ప కుండిన. నీచావు సిద్రమనుచు. 

క, పదియైము నాల్గుభూతము 

లదయత ననుంజూచి నీనిజాధిఫుండు మముక్లా 

.మెదలంగ నీయయడియ్యెడ 
విదలింతుము నిన్ను (బట్టి జెలదీ! యను చుక్రా? 



శ్ర, ఇంతకు మును దనుకను న, 

“న్ని ౦ంతయు బాథించె నింటి కీవిస్పుడు రా 
బంతేము వెడి నీ భయమున, 

-గాంతుండ! యవిపొలిపోయెం గడువడింగంెట! 

క. ఈరీతి నీభయంబునం 

చాెజడు భూతమేలయజూాచి భామా ! వాళి 

వారని సంళయముననను, 

మారింప6 దలంచిత వానా మదిదయలేక౯ా, 

ఈ చమ తా). రిణి తం తమం[తేము భూత వైద్యుని 

బొమ్మవ లెనాడించెను. వాడు టక్కరమాటలను 

నమ్మి దొంగ “యేుడ్పులకు మోసపోయి, కనిక 

రించి, కౌగిలించి, ఉఊరడించెను. తర్వాత “భూత 

"కావును బెట్ట విభూతిం బెట్టి, యంతే)/ములు కట్టి, 

-వజవకు” “మనుచుంద* క్షైను. తన పృజ్జను భూత 

ములు కూడ పొగడుటయు, తన దెబ్బను, భార్యను 

శరణువేకుటయు విని భూత వైద్యుడు ఉబ్బి 

తబ్బిబ్బులయ్యెను. వాని భార్య మాయల మారి 

మాత మేగ-క- మున శాస్త్రే ర్తి తీయు, 

ఆ కాలమునను చ్రులలో సంతానావేక్షు హాచ్చు. 

మంజుల యను యువతి పడినపాట్లు అవేకములు, 

(నెంటికిని హిందూ స్త్రీల “విచ్చి” మేరకలదా |! 

దొమ్మరు లమ్ముు మందులు, చెంచువాడి చిటి 

కలు, యాతఏలు, వ్రతాలు, చేవళముల 

అత్య 
నిదులు; మై రాగుల పూజలు.) 

క. అవిడ గర్భోత్ప త్తికి 
నై బగిసీయు మాలిపతి రతాదృతి మోరజ్ 

, లోంబొడమిన రుచిమిం-చిన6 

బాం బల్యము గలుగు విటుల సపాలిది యయ్యెక. 

తే, ఇ త్రెరంగునం జిత్తజాయ త్తచిత్త త్ర 

వృత్తి  త్రియాకొని షారుల పొత్తుసలి 

నలసటయు “వీనటయు లేక యబులనయ్యు 

బ్రాలు గాంచల లేక యా సుదతి కుంది. 

చ తిరుమల కంచి పుష్పగిరి తీర్థములుం 

జని కొంగుముళ్ళతో 
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జరములు చంపతుల్వడి యవారిగ: 

గాన్క-లుజైచి యంతటక్షా 

బరికలు దృష్టి దీపములు 

బన్ని న గద్దెలు పెట్టి యేమిటళా 

గరమగు ప్రత ఎవాంఛ6 గడం 

“గానణలేక విచార ఖిన్ను_లె. (ఆ. ౩ ప. 685,046, 

తుదకు సుద్దులచెప వా గొల్లలు, 
వాయించి, కొమ్ములూది, “గంగను పొగడి, 
కులము పెద్దల కధలనుజెపిి, సివము పుటించి 

“పుతు)ల కైందలలరు. వీరులను గొలు పని” 

చెప్పిపోయిరి. తర్వాత నా యువతి భకి 
amd! 

పూర్వక ౦బుగా, 

మ. కొలిచెం గాటమ రాజుల 

న్నతులు చేకూచ్చెజా మహోవ్ కుం 
బెలముక్రా రాజుల "సెంతో భక్తి 

పరతకా బూబించె నా గంగకుకె 

జెలయకా వేటలు జోనముల్ 

నీడులు గావించెకా సుత్రోక్ప్చ త్రిక 

కృ పకా సిద్ధించెం ద చ్వాంఛయుళ -. (ఆ. 2 ప, 92) 

ఆ కాలమున కూడ Pregnancy Anemea కల 

చమూ |! “మామువహించ చెల్పు” 

అన్నాడు కవి. 

ఆంత 

అకాలమున వలపుమందుల మోద చాల నమ్మక 

ముండినట్లు నూచనలున్నవి. భ భీయుండను 

హోౌెంతశకారి *వలవని సతి పురువులకును, వల 

- పులుపుట్రంచుముందు వగ పెజ్గి రతి౯ గలయలో: 

జేయంజాలిని” వాడయంట. (ఆ 5. ప 185క) 

మరొకనిని గూర్చిన ప్రశంస వినయ, “వనితా 

పురుషుల కియ్యాన యనువున ననోన్యమో వా 

మందంగంచేయన్ ఘనుండని కొండు చెప్పలో 

విని తోడా, ని కెచ్చినాను, విభుననుగూర్చన్ ” 

(ఆక ప. 192) ఇట్టి సంకుచిత కర్మలు చేయు 

వారుకూడ వెద్యులుగ చేరొ_నంబడు చుండిరి, 

¥e. 3 



| శ్రీఅయ్యంకి వేంకటరమణయ్య గారి సన్మాన సంచిక 

అత్త కోడలితో అన్నమాట “విభుడు పరే 

చ బూని నిను విడిచి చరించే విధము తెలిసి 

కాదే, యీవైద్యుని తో *&తెచ్చితింటికిం దరు 

ణీ! (ఆ ఈ ప. 195) కొందరు రసికులు వలపు 

మందుల కోసరము, వైద్యుల 

చేయుచుండిరంట(ఈనాంకు ధనికులు నాగరికులు 

సంతాననిరో ధాపేశతో వైద్యుల సాంగత్యము 

అభిలాషీంచునట్టు!) ఆకాలపు కాముకులు నేర్చు 

కొన్న 

శ్రీవ కౌవభముల పట్టి యిదిగో, 

జే. ఇంద నోపంబు న మెజ్బ్జలు, చెలి 

గారము జలభ) మణములు నీరుగొబ్బి 
విక్సనాల్చట్ట పండు రసాత్తముగను 

నూరిమడుపునంబెట్టిన నారివల చు. 

సవావాన ము 

zi . నల్లేరు కణిక గంధకము "తే-సయునూరి 

తేషించి హూడీన లేమవల-చచు 

కరక తాండ్ర యుసిరికలు కోషుపాలచే 

నూర్ పటించిన నారొచేత 

ఇలీ గారమును "సెజ్దివిళపూలు నిజతనూ 

జములనునూరిద చాన3 లియు 

౫లిగొట్లు నీ నావు కాల్బడిత్రోనూరి 

“ఏ జెములోల్వుగిల్ంస వెలదిచిక్కు- 

శే, గార్శిజిల్లడు దూదిని గోశఫలర 

సమున మేదించి వత్సిగా6 జక్కాంేసి 

కుసుమునూసెను ప్రిపంబు పాసలుంబెట్టి 

చూపలోనొదు రెటువంటి సుదతులైన. 

Ho we we oe 

కే, జాజి కాయయు జాపత్రి చారపప్పు 
సెనగ లనుములు గసగసల్ మునుగప్రూలు ' 

మద నవిత్తులు కొబ్బెర ముంద పాల 

నూరితాగిన మదముబ్బు నూటు వేళ, 

క, అనుచు నిజరచితవితరణ 

జనితామోద మున వైద్యజనములు డెలుపస్ 

వనితావకె స్యెషధములు 

విని యిట్టానరించి యింతి వెసవలపింతుజ్రా, 

(ఆ ర్ ప, 133-1836) / 

రోకో 

“ పచ్చయె 

ఇకమందుల మాట  యటుంచి మంతముల 

బలిమి వినుడు. మాన వేతరములగు శక్తులనొడం 

గూర్చు మంత ములుగూడ, వాడుకలోనుం 

డెను. మంత్రములలో ముఖ్యనుగు మోహినీ 

మంత్రమును ఎట్టితరుణమున వేనియమములత్రో 
నెట్లేజప పనోమములతో జరిపించిన, 'దేవతపిస 

న్నయె కోంనకన్యను తెచ్చియెనుటపెట్టునో సర 

సుని కధయందు (14నక ధ్ర) వ ర్లింపంబడియున్న ది. 

చోటుచాలక నదలి'వేయు చున్నాను. అబల్నలెన 

శ్రీలు మాత )మూరకుండికా? * చాకుపాయో 

గించు వాళి మందులు వాని ప్రభావము 

అరయుంయను. 

సీ గంబూరమును జాజికాయ లుమె తని 
తులం మర్గుమాతంగి కలువ? జ్ఞ 

యెన్ను లు కోష్టుపచ్చిక మంచేను. 

గమదము నృల్లసున్న మును రుద) 

జడవేరు వస, ఖురాసానివామము ఫుడ 

కలపోదిగాడు మైగారు చెవుట 

నీరాఫ్రు గజ్జల చేరినమషును 

గాల్శడి రాతంటుగాను నూరి 

తే. కలియ గుకిగింజలం కేసీ గుళికలమర 

జేసీ నీకానె యారించి తీసీ దాచి 

యున్న మందింత మడుప్రులో నొసలానకని 
కధికతర్హమావామాన నాహంసయాన, 

క, రాకముందు మనగొని 

బిడతనకంగ్లగట్టి నట్టుండ ననతం 

es నచ్చిల్ 
రు 

సోబలశే దక్కి-చిక్కి. చొక్కు-దు దిరిగెకా. 

ప. 156-157) 

ధనచిత్తుడను బేరిఅంగడి లోని వస్తువ్రలజూవి తా 

చదివిన ఆకాలపు మందులంగడిసరకులు మూర్ 

కొలు వాహాణములు ఖనిజములు బోధపడును, 

ఇది ఒక (DrugStore)  ఆకాలమున నిక్టొవి 

ప్రతిపట్టణమున నుండెను, 

(ఈ. ర్ం 



శ్రీ, జాబికాయలురాస్న జాపత్రియు హారిద) 
నాగర గంధక నాభఖిరసము 

లలిమధురఎబు దుళాభ్య కెలా శిలా 

జిత్తులు మురుదారు సింగు హింగు 

నన్న భేదియు వన యక్క్య_లకర పంచ 
లవణ -చవ్య ములు బోళము మణిశిల 

పిప్పళ్ళు కోష్టువు పిప్పలీ మాలరబు 
పహారిద ళ నాగశేసరములింగి 

చే. లీకము సదాపవేళ్ళు ధా-న్యాకములును 

గటుకరోహిణి పటిక జంగాలపచ్చ 

కర్చరియు గారవియు శేణుక మతివనయు6 

డాళకము మూ౦సీ నఖము నే సోలములును. 

తే, కారసాసాణములు నభకంబు-లెదు 

గ్రంధితేగరంబును యవానికద్భయం౦బు 

కచ్చురములు మరాటిమొగ్గలు కుళుత్ణే 

కోసునుములు కుందురుష్క-ము "లెసగగలవు, 

, గంటుభారంగియు గ౦కుష్టమును మెంతి 

మంజిష్టి జిలకర మానిపసుపు 

విషకంట కాలా న్లు చేతసంబునునీరు 

చిం-దలంబును బులిచించలంబు 

జీవకం౦బును నల్లజిలకర్ళ పుష్క-ర 

మూలంబు కాంపిల్యమును సముద్ర) 

శృీనంబు ధాతకీనూనంబు సాసువుల్. 

గజిపిప స్ప ల జేయకంబు చిత 

"తే. మూలగోరో-.చనములు కాపోతతార్శ క 

యిక్షి మధుకంబు జీవంతి ముష్టిగ్ "డే 

ఇలసావీర రసము భాౌంజనములు వెలి 

గారమును గల్లియుండు న బ్బేరియింట. 

(ఆ. 2. ప.227-280) 

ఇతర వైద్య విషయక పిస్తావనలలో రెందు 

చేర్కొ_నెదను (1) చదువనిష్టములేని కొంటు 

పీల్రవా(డు తనపాఠశొలలో చేయు దుడుకుపనులు 

ర 

ఆంధ్రివాజ్మయము - ,వైద్యపరిన 
ఓనమాలు దిద్దుమన్నం గడుపునొప్పి యనుచు 

నేడ్చుట; దండమున  గుణింతము వెట్టుమన్న 

అంగుళి వృీణమాయెననుచు వెనువీయుట, 
(ఆ. 8 ప, 141) 

(2) లేనిజబ్బును అభినయించుట: అన్యోన్య సరస 
సల్లాపంబుల గు ప్పగణుండును _ హేమకే,యు 
సురత శేళీలోలురై యుండలా హేమకేోఖ భర్త 
అసహాయు(డు తనగృవామున కరుజెం చ 

వెద్యుడప్పుడు గడగడవడంకి. కాని యాజూర 

కామిని *వెరవకుముటంచు” విటునిలాలించి నిజ 

నాధునితో ఒక పెదబొంకు బొంకెను. అందుకు 
అనువగునట్లు నటించెను. ఆఅమాయకు డగుభ ర్త 
నమ్మి మూాసపోమెను. ఆ కతలకారిమాూటలు 

ఆటలు వినుండు = 

చ. కడుపున కూలయె త్రి వడిగానిలి పొ” ణము శే గు వల్లు మె 

తొడండినీవు లేమిఘనదముఃఖుముచే జెతంెడియోముహో 

త్ముండుసృతినేగగావుమనితోడో,-ని వచ్చితినీకడౌపథం 

బిడుటనునేనుజీనమువహపించిత్మిగమ్మర నేమి చెప్పు దుక, 

క, అనియుస్సు రుస్సురనుచును 

నన్ఫతోదర రోగమున ఓ )యాంగన పారలకొ 

గని కుస్తరించి శైద్యుని 

మనమును రంజిల్లంజేసి మమతదలిక్ప ౯. 

“న్స్పబణము దీర్చగలనాండనే యటంచు బచ్చ 

డంబిచ్చి బహుమానమిచ్చి వైద్యు ఒంపి"నాండు 

ఆగ్భవాస్తుండు. (ఆ. 1. ప. 25్క-355) ఆకా 

లపు ప్రజలు ఈకాలమువారి కంకు అమాయ 

రవ కులుగను కు లేగాక వైద్యులు ల కృతజ్ఞతా పూక్తులుగ 

నుంజెడివారు కాబోలు! 

A 

Ve 



గంథాలయ ఎదము 

వాయువు ఎల్లవారికి ఎట్లు స్వాధీనమై యున్నదో 

జ్ఞానముకూడ అట్లు స్వాధీనము కావలయును 

ఉదకము ఎల్లవారికి ఎట్టుగ్య్యమై యన్నదో 

జ్ఞానముకూడ అట్లు సేవ్యమై యుండవలయును 

సూర్యచంద్రమండలముల తేజస్సు ఎల్లవారికి ఎట్లు సౌఖ్యప్రదముగా నన్నదో 

జానముకూడ ఆట్టు సౌఖ్య(పడిము కావలయును 

—చిలకమర్థి లక్షీ నరసింహం = 1914. 



బాంహ్మణ శాఖా భదములు ; కొ న్ని నాడులు 

శ్రీ మల్లంపల్లి సోమశేఖరశర్మ 

బ్రాహ్మణులలో వేగినాట్లు, వెలనాట్లు, ములీకినాటు అని శాఖాఖీవము లుండుట అంద 
రికి దెలిసిన విషయమే. నాడులు అనుపదము హోరమున జనవ్యవహోరమున నా ట్రయినది. ఛాఖాశదములకు 

జెప్పుటకే ఈ న్యాస ముద్దేశింపబడినది, 

దేళనా'మములు:నాడులు 

మన దేశము అం్భధచేశము, ఇది జంబూద్యీపమునందలి భారతవర్ష ములోనిడి, వీనికి 
తిలింగ మపి నామాంతరము, ఈ విషయమునే ఒక శాసనకావ్య మిటు తెలుపుచున్నది. 

ఛాపూసమాచారభి చావిభిన్నే చేశే రచేకై రృహుథా విభ కే 

వే చ తస్కిన్ కమనీయనా స స్తిలింగనామో స చకాస్తి చేశః॥ 
మహార్ధి ర్రమ్యాణి పురాణే నద్యః ఫృుణ్యోద కా రమ్యత రా మహీధథా?ః 

వనా న్యసేవ్యా న్యతీలా స్తటాకా దుర్తా ణ్యధృప్యాణి చ సంతి యత} 

పా) చీనకాలమున మనచేశమునకు అంధాపథ మని చేరు. క్రీస్తుశకము పారంభశ తాబ్బుల 

నాటి జనవ్య వసోరమున పథము చేశనామముగ నుండెను, (ఉదా: అంధాపథీయగామ - అంధ్రా) 

పథియగా) మః; దత్నీణాపథః= దశీ ణాపథము,ఉ త్తరాపథము, కాచుపథము మొదలైనవి క్రీస్తు కారంభ 

శతాబ్దుబనాటి పాకృత కొసనములలో గానవచ్చు వేరులు. పె లాణాపాంత దేశమునకు పెళాణపథ 

మని సే, 

అంధా) పథమున అనేకజనపదము లుండెను. జనులు నివసించు పరిమితగామముల 

సమూహమునకు జనపద మని పేరు, అత్యంత పా)చీన కాలమున జనపదనునకు అంధ్ర చేశమున 

హోర మని పేరు. నిక్కమునకు హోర మన భిన్నము, విభాగము, అందువలన ఒకజన పదమును _ 

చేశవిభాగమును _ దెలుపుటకు హారము పాయు కమయినది. వింధ్యగిరికి దత్నీణమున మ్య మొదట 

మహాసామా)జ్యమును నిర్మించిన శాతవాహన కులజులైన అంధిమహీపతుల రాజ్యకాలమున 

గోవర్గనాహారము, కాపురాహోరము, ఉజ్జతసీహోరము మొదలె న జనపదము లనేకము లుండెను. 

పొచీనాంధ) చేశ జనపదములలో శాతవావానిహార మొకటి. ఈజరపదము బన్లార 

పాంతపు శాసనములందు జర్కొనబడినదగుట చేత కొందజు చరిత) పరిశోధకులు ఈపోరము 

బశ్లారిపాంత దేశమునకు చీరని యూహీించుచున్నారు. ఇట్టిదే అంధ్ర చేశ పు మజియొకజన పదము, 

కుషూరపోరము. కుదూరాహోర మనియు దీనికి వ్యవహార ముండెను. కూడూరు గాగెమమునుబ 

తత్సరిసరపా)ంతమునకు ఆపేరు కలిగినది. కృష్ణజిల్లా బందరుతాలూకాలోని యిప్పటి గూడూ 

¥e. 
60 (3 



(శ్రీ అయ్యంకి వేంళటరమణయ్యగారి సన్మాన సంచిక 

కూడూరు, వందలకొలది సంవతృరములు గడవగా గడవ గా  కుదకారహారము కుదా)హోర మై, 

గుదుహారమై, చివరికి గుదవార మయినది. హారము క్రమముగా జనవ్యవహారమున వారముగ 
డి 

మార్పునందుట శాసనపరిశీలనమున దెలియవచ్చు విషయము. 

అంధ్రభూధవుల సామాజ్యసౌధము కూలిపోయిన పిదప పాగాంధ్రచేశమును వ 
సము కావించుకొని పరిపాలనము నెజపీన ఇయ్యోకువంళ్యుల కాలమున రాష్ట్రము జనపదనామ 

మయినది. ఇహోంకువంశోజుల శాసనములు (చాకృత భాషలో నుండుటచేత రాష్ట్రము (కృతే 

రూపము రఠమే మనకు వాటిలో గన్చట్టును, కమ్మరథ, కమ్మకరక్క వూగిరఠములు "మొట్టమొదటి 
మాటు మనకు ఇమ్యాకు ఛాసనములవలన దెలియవచ్చిన అంధ)జినపదములు, 

'వేదమళము నుద్ధరించి సంస్కృతవిద్య నాదరించిన బ్రహ్మతుత్యవంళభ్యులయి.న పల్లవరాబో 
న్యులనాడు రాష్ట్రమున కాదరము హోెచ్చినది, వారిరాజ్యమునందలి దేశవిధాగము లన్నియు 
రాష్ట్రము లే, కమ్మరాష్ట్రమ-, పుూ'గిరాష్ట్రము, ముండ రాస్థ్ర)ము, హిరణ్య రాష్ట్రము మొదలెనవి 

పల్పవరాజ పరిపాలితములైన అంధ్ర దేశజనపదములు, 

పల్లవ రాజన్యులకు సమకాలికులై "వేంగీననర ము రాజఖానిగ కృపా గోదావరీపాంకీ 

మును బరివిలింళిన కాలంకాయనగోతు)ల కాలమున జనపదమునకు విషయమని వృవహరించు 
వార్ము కాలంకాయనుల రాజ్యకాలమునాటి ప్రధాన రాజపురువులలో పిషయపతులు ఒకరు, 

పీకు నేటి క లెక్టరులవంటివారు, 

ఫాలంకాయనులకు బిదప పూ ర్యాంధ) బేశమును బరిపాలించినవారు విన కుండీ 
చలో 

= శ 
నృపతులు, వీరి రాజ్యకాలమున వివయ, రాష్ట్ర/పటములు "రెండును చెశవాచకఠము ఖైనవి,గుద్దావది 
విషయమ్ము పవ్వకి రాష్ట్రము = ఇవి రెండును వారి శాసనములలో ఉదాహృతము లై నవే; నారి 
రాజ్యములోనివే పప్టకిరాష్ట్ర ము కాలకం౦మమున ప్రక్కి-రాహ్ల మయినది; గుదావదివిషయము 
గుద్దవాదివిషయముగ మాతీనది, ( న 

విష్ణుకుండిభూవరులను ఓడించి పూర్యాంధ దేశ ము నాకొమించుకొని యేలినవారు 
పూర్య్వచాళు క్యకులజులు, పీరు ఆజువందలయేండపాటు అంధ్రభూతలమున శీలిక 3 అంధుల 
పురోభివృదికి బాటలు వేసినారు శీందు ' పరిపాల స సినారు. రాజరాజనరేందు) డీవంశమువాడే, వీరి పరిపాలన కాలమున 
పాచీన హోర రాష్ట్ర, విమయములే కాక మొట్ట మొదటి పర్యాయము నాడు కూడ ేశవాచక 
మైనది. ఇంకొక విచిత్ర మేమన చేశనామమును సూచించుటకు ఒక్క_నాణును మాతిమేకాక 
నాడు కు “విషయమును గూడ జేర్చి వ్యవహరించుచువచ్చిన సందర్భములు కూడ గలవు, ఈ కార 
ణమున చాళుక్యులకాలమునాటి దానశాసనపతే)ము.లలో వెలనాడు వేగినాడు, కమ్మునాడు అను 
రూపము లేకాక వెలనాడు విషయము, ' వేగినాడు విషయము కమ్మనాడు విషయము అను రూప 
ములును కానవచ్చును, 

కళేజచో 



బాంహ్మణ శాఖా భేదములు ; కొన్ని నాడులు 

పూర్వచాళుక పరిపాలిత'మైన అంధచేశమున నాడులను నిటి జనపదము లక 
ముంజేను. పోలునౌడు, ఫూ త్తపినాడు, సకటమంతనినాడు, 'వేగినాడు, వెలనాడు, కమ్మునాడు, 

పాకొనాడు (వూగి రాష్ట్రము) = ఇట్టివి పాచీనాంధ)జేశమున రమారమి మూడువందలకు మింది 
యున్నవి* ఈ చేశవిభాగములు ఎందువల్ల కలిగినవో, ఎట్లు కలిగీనవో ఇంతవజకు చెలియరా లేకు. 
ఇవి రాజక్రీయములై న విభాగములు మౌాశిము కావు; కాని ఇవి యిప్పటి జిలాలవంటి, ఆాలూ 
శాలవంటి చేశవిభాగముశతే, ఈ నొడుల కీచేరు ఎటు వచ్చినదియుణూడ చెలియరాదు, కానె తే 
కొందటు మాత+/ము కొన్నినాడులకు వ్యుత్సత్తులు చెప్పుదురు, వెగినా డనగా వేగిన దేశము, దగ 
రాష్ట్రముట, పాకనా డనగా పక్వమిన భాహాసంప)దాయాదులు పరిఫాకస్థిలికి వచ్చిన చేశమటో. 
ఇట్టి వ్యుత్సత్తులు ఎంతే మాత్ళమును సరియైనవి కావు, కొన్ని నాడుల విమయమున సరిగా కుదిరినట్లు 
కన్సట్టినను అవి బుద్ధికుశలతేను దెలుపున వేకాని సత్యమును నిరూపించునవిమాక)ము కావు. ఆయి'కే 
కొంత పరిశోధనచేసినమోావట కొన్ని నాడుల విషయమున న్యుక్పత్తులు సాధించుట కవకాశము 

కలదు, ఇదియెనను కొన్నిటి ఏషయముననే. 

జనపదము లైన ఈనాడులు సహజము” గొన్ని చిన్నవి; కొన్ని పెద్దవి. ఎందువలన గొన్ని 
పెద్దవెనవో, నమటీకొన్ని ఎందువలన చిన్న వైనవో మనకు దెలియదు. బేశముభౌతికస్వరూపము 
నందలి వ్యత్యాసములను, గుణభీదములను పురస్కరించుకొని ఈనాడులు వర్పడినట్టు తోచును; 

ఏలయన, సామాలకు పర్వతముల్క నదులవంటి ప్రకృతిసిద్దములైన భాతికని శేషము లే వాద్దులుగ 
నుండుట కలను, పెన్ననదిదశ్నీణతటమున నున్న దేశము శేనాకు4 గోదావరినది దశ్సీణతటమునందలి 

కొంత (పాంతమునకు సబ్బినా డని వ్యవహారము, శ్రీ శెలము తూర్పుపాదము మొదలుకొని సముద్ర 

తీరమువజకు గల బేశము వాకనాడు (పూగిరాష్ట్రము). ఈముడాహరణముల ననుసరించి తెలుగు 

"జీేశపు నాడులు సామాన్నముగ నదులు, సెలయేళ్ళు, వాగులు, గుట్టలు, కొండలు _ ఇట్టి హద్దుల 

మధ్య స్థమయిన వనువిషయము విశేదముగుచున్నది. ఇ్తక్లే అన్నినాడుల్లకు ఉ త్తర, దవ్నీణములందు 

కాని, పాక్సళ్చీమ దిశలందుకాని సాధారణము పృకృకిసిద్ధ్దము లైన హద్దు లుండును, ఈవాద్దులు 

మన కిపుడు కొన్ని తెలియవచ్చు, తెలియక పోవచ్చును; కాని పూర్ణము జనపదము లేర్పడీన పద్ధతి 

అట్టిదని | పాచీనాంధ) జనపద సీమావధీపరిశీలనమున దెలియగలదు. 

శాకాభేదపాచీనత 

ఆంధ) దేశ మున పారిచీన కాలమున నందలకొలది నాడు లుంశగా తొఖాశే ఏములకు 

ఏటిలో కొన్నిమాత్రమే వల్క ఎట్లు కారణభూతములె నవో మనకు బెలియరాని విచితిమును, 

గవానము'ను అయినవివయము. బౌొవ్కాణులలో మనచదేశమున పో)లునాటి శాఖవా రసికాన్ని 

పొ తృపినాటి శాఖవా రనికాని, అ శ్రిలినాటి శాఖవా రనికాని యున్నట్లు మనము వినము. అట్టయి 

ఈలా 



(శ్రీ అయ్యంకి వెంకటరమణయ్యగారి సన్మాన సంచిక 

నచో ఈకొఖాశద మంత పా)శనము కాదేషపూాయన్న = ఇది చాల పాచీనమైనదని పావీన 

తామ), శిలాశాసనములవలన తెలియ చున్నది. 

గుంటూరుజిల్లా అంవ్యంగారిపాలె మనుగాానుములోని కీస్తుశ క మేడవశ తాబ్లీనాటిదని 
యూహింపబడు నొక శొసన 'నమున కవుకులము పేర్కాన బడినది ఇచే మిం౦ంతవణికు అం; చేశ శాసనము 

లలో'కమ్మాకులమునకు దొరకిన మొట్టమొదటి అకరము. ఈశాసనమున జ లే ఎత స్వామి భూలయమును , 

కమ్ముకులజుడయిన మయిందరామె నొమాంతరముగల కల్లరాభరణాచార్యు లను శిల్సి కట్టించెనని 

కలదు, ఆగా)మమునందలిదే, అనాటిబే మజియొక శాసనమునవిశ్యకర్శపలాభరణిడును, జ ల్పేశ్యర 
ఫుర ఆచార్యుడును అయిన కల్లరాభరణుని శిష్యుడు భామోాొజు పేర్కొనబడి రాడు, వేతొక శాసన 

మునగూడ కల్లరాభ రణుని పిస్తావము కలదు. ఈశొసనము లన్నియు నొక్క యారిలోనివి, ఒక్క 

కాలమునాణివి అయినందున వీటిలో చేర్కొనబడిన కల్ల రాభరణాచార్యు డొక్క_డే యనుటకు 

సందియము కేదు, ఆసార్సి ఆచారి అనునది విశ్యకర్కకులజుల బిరుద వాచక ము, కల రాభరణా 

చార్యుడు కచ్ముకులజుడని పేర్కొనబడీనంతమాతిమున - అతేడు చతుర్గవంశే మునకు చెందిన కమ్ము 

కులజుడని యర్థము చేయుట సరికాదు. వకొలమునగాని కమ్ముకులము వారికి ఆసారి యనికాని, 
ఆచారి యనికొని విశ్వకర్మ వంశ్యులు ధరించు నుపపద మున్న ట్టు తెలియరాదు. క మ్మృకులీనులు 

చాదరులు, ఈచౌదరి విరుదమైనను న రి కీటీవల వచ్చినది. అత్యంతపా)చీన మైనది కాగు, అందు 

వలన జల్సేశ ఆలయనిర్మాత కల్లరాభరణాచార్యులు విశ్వకర్మ కులజుడే, అట్టు. నచో నుజల కమ్ము 

కులజుడని చెప్పబడుట యేమని స_డియము కలుగవచ్చును. కమ్ముకులజు డ కనగా కమ్మ నాటిశాఖీయు 
డని యర్థము. ఆర్మె_యలాజికల్' సూపరింకొంజెంటు గార న శ్ర యక్. పి చక్రవర్తి రెగారు క మ్మా 

కులజు డోనగా కమ్మకలముచా డనియు, కలగరాభరణా చారి కమ్మకులీను డనియు ,కమ్మకుల మంతటి 
పాచీనమైన దనియు వ్రాసినారు, వారు వొసినది చూడగా కమ్ముకుల మనగా చతుర్ధ వర్ణము 

లోని కాఖయని వారి యభీపాయ మయినట్లు క స్పట్టును. ఇది తప్పు ఈ శాసనములో సర్కోన 

బడిన కమ్ముకులము చతుర్ధవర్థములోని శాఖ “కాదు. ఈశాసనముల ననుసరించి క)స్తుశక  మేడన 
కతాచ్దినాటిశే విశ్వకర్మకులబ్ లలో కమ్మునాటి శాఖీయులు కల రనియు, బావ్య్మాణుంలోనే కాక 

విశ్వకర్మవంళ్యులలో గూడ సాచీన కాలమున శాఖాశీదము లుండె ననియు విశదమగుచున్నది. 

కమ్ముకులజు డనగా కమ్మునాటి శాఖభీయు డను విషయము పూర్యచాళుక్య వంశజు 

డయిన రెండవ అమ్మరాజ విజయాదిత్యుని దానకౌసనములవలనగూడ రూఢమగుచున్నది, అమ్మా 

రాజ విజయాదిత్యునివలననుండి అగ్రవహోరమును పితిగ హించిన బావ్మాణుడు రిక ఈ కమ్ముకుల 
జుడు. ఆ శాసనమునందలి యీ దిగువ శ్లోకము! ను గమనింపుడు, 

ఆసీ చ్చిముణు వౌ స్తవో $ 'దేవార్యో దేవ సన్నిభః 

ఛభరదా యః కమ్మకులజః కులవరనః॥ పార్వ శ్రకేలజః కులవర్ధి 
౪౭౦ 



బ్రాహ్మణ శాఖా భేదములు : కొన్ని నాడులు 

తస్యాభవత్ సుతః శీందాకా గోవిందో గురునందనః 
శెతస్మార్త క్రియాథార స్ప త్తమ స్పద్విజో త్తమః॥ 

కమ్ముకులజు డనగా క మ్మనాటిళాఖ నా దడసువిషయను క్ర. క, ౧౧౫౮వ సంవత్సరము 

నాటి యొక శిలాశాసనము వలనగూడ విస్పష్ట మగుచున్నది. ఈళాసనమునందలి వన్నియు జెలుగు 
పద్యములు. గమ్ముకు ల పస్తావముగల ఈకీ/0దిసద్యమును జూకుదడు, 

రాజితకీర్తు లట్టియకగంబునం గమ్మకులోద్భవుల్ భర 
ద్యాజ మునీ౫| దనోత్రజులు పల్యురు; నారలలోన సదు 

జ్యా గ్ న్ 0 

భాజికకీ ర్తి Xం౦దెన (పభావసమన్యితుం డున్ఫవిం చెం చే 

జోజయశాొలి సూనృతవచోనిధి బంధుజనా కె) యుం డనక౯, 

నాడుల ననుసరించి యేర్పడిన ఈశాఖాశదము ఒక్క_వికృకర్య కులోదృవులలో 

(బొవ్యాణులలోను మాత్రమే కాదు పూర్వము వై ఘ్యులలోగూడ నుండ ననుట + భావములు 

కలను, చైళ్యులలో కూడ కమ్మ్యనాటిశాఖీయు లైన వైశ్యులుకూడ నుండిరి. (క్రీన్తుశకము ౧౧రF౯ నాటి 

- యొుకశొసనమున డెల్పీన దానమును జేసీనయరడు కమ్మవై శ్యుడు, అనగా వై ళ్యులలో కమ్మశాటి 

వాఖీయు డని యర్థము, చతుర్గవ ర్లమువారిలో కమ్ముకుల మేర్ప్చడుటకును కమ్మనాడే కారణమా 

ఈవిధమున పిసిద్ధ మైన ఒకొ-క్క_నాడు ననుసరించి చతుర్గవర్గము వారిలో ఎట్టు ఒకరకమఎ.న 

కులశదములు కలిగినవో ఇతరవర్గ ముల వారిలోను అశ్లే శాఖాభేదము లుత్పన్నమమునని ఇందు 

వలననే కీ గ్రిశేషులైన శీ) ౯ 'మటైజు వేంకటలత్మణరావు పంతులుగారు ఒకప్పుడు * వెలనాటిలోని 

(బౌహ్యాణులు వెలనాటి శాఖనాగు, వెలనాట్లు. కాగా అందలి చతుర్గవర్లము వారు పెలములెకి; 

కమ్మునా టిలోని (బాహ్మణులు కమ్మ బౌహ్మణులు ల (పామికముగ ప్శ్ర కరణకమ్ములు కావచ్చు. 

కాగా భూదులు కమ్మనా రయిరి, తెలంగాణనులోోని (నావ్మాణులు తెలగాణ్యులు కాగా అందలి 

ఛూ దులు తెలగా లెరి” అని సరిగా పీవచించియున్నారు, మన కీవిధ మున నుదావారణను లిచ్చు 

టకు అన్నినాడులనుండియు దొరకకపోవచ్చును; కాని గుంటూరుజిల్లా అయ్యంగారి పాలెమునందల్ 

శాసనముల యాభారమున నాడుల ననుసరించి యేర్పడిన కొఖాభేదములు [పాచీనకాలమునుండి 

యుండెనని చెపంటకు సంశయింపబని లేదు, అయితే, ఈకాఖాళేదములు పదుమూడువందల సంవత్స 

రముల క్రిందటినుండి యున్నవనిమాత మే చెప్పగలముకాని, అవి ఎందుకు ఎట్టు వర్పడినవో, 

“అంతటి | పాచీనకాలమున "శాఖా శేదములకు సంబంధించిన ఆచారవ్యవవోరము లె ట్లుండెడినో ఈ 

విషయములనుగుజించి మన “కేమియు చెలియదు. వందలకొలది సం వత్సరములు గడవగా గడవగా 

'తామవలంబించిన వృత్తులవిషయమునను, సంఘాభ్యుదయము విషయుమునను సామాజికులలో 

పరస్పర సవాకారావశ్యకత ఎక్కువగుటనో యేమో వై శ్యులలోను, విశ్వకర్మవంశ్యులలోను 

ఈశాఖాఖీగము లంతరించి పోయినవి, 

ళం 



శ్రీ అయ్యంకి వేంకటరమణయ్యగారి సన్మాన సంచిక 

ప్రాచీన శాసనాధారమున మనకు నాడులను బట్టి యేర్చడి నట్లు తెలియవచ్చిన మొట్ట మొదటి 

వాఖ కప్మూకులము, కమ్మకులనునకు కారణభూత మె మెన క మ్మానాటికి కమృకరఠమనియు, ర గంక 

రాష్ట్ర మనియుభాడ వేరు. ఈ దేశమునకు కర్మక రాన) మని, కర్యాంకరాష్ట్రనున యేల చేరు 
వచ్చినది యో తెలియదు, 

కృష్ణానదీ దనీణతీరప్రాంత మంతయు ఒకప్పుడు బొద్దనము ఈొవలంబకులతో కిటకిటలాడు 

చుండిన దేశము, ఈ వొధ్దురు బౌద్ధ యినందలి మహా ఫాంఫీక పథ చారు పూ తె ల్య అపర శం, 

చైళ్యకాది బౌద్ద అంధగీసంప)దాయము ఎవా రందజు మహాసాంఘికు వే, మహో సాంఘికులభో 

కార్మికు లను నొక సంప్రదాయము వారుకూశ నున్నట్లు వైనా, టి బెట్టు దేశ ములలోని బౌద్ద గ్రంథ 
ములవలన బెలియుచున్నదిం ఈ కాగ్కెకసంపి దాయ ము వారివలన ఈ దేశమునకు క ర్మాంక (కమ్మ 

రాన్ట్ర్రమని పేరు వచ్చినదేమో. ఇదివజులో బెలిపినట్లు ఈశాఖయువికి తెలియునాటి కే అంధ) 

చేశమున కమ్మునాడువంటి నాడు లనేకము ల ండెము అంధిమున అన్నినాడు లుండగా కులము 

లను_ శాఖలను గల్పించిన గౌరవము ఏకొన్నిటికిమాత) మా వల దక్క-వలెకు* 

ప్ర ముఖనాడులు 

ఈనాడులకు (దేశములకు) ఏదో యొకవిధమైన ప్రాముఖ్యము స్రా పాచీన కాలముననుండీ 

యుండియుండవలెను. అంధ చేశ మిప్పు డున్న విధ మునగాక వసేచీన కాలమున చాలభాగ మగణ్యా 

ఇవా్యాదితమె యుండెను. వేటు వేజు రాజవంశముల వారు నదీతీర ప) బే ములందును, నీటివనరులుకల 

| పదేశములందును దము తమ పరిపాలనకాలములందు గొంత కొంత యరణ్యమును ఛేదించి వైచి 

చేశమును (పజాని వాసయోగ్యముగను, కృపి పాళుపాల్యానుకూల్యముగను గావించుచువచ్చిరి, 

పొగాంధి దేశ (వాచీకగాథల ననుసరించి ఈవిధముగ జేసి (పఖ్యాతిగ న్న పభువు త్రిలోచనపల్లవ 

మహారాజు,  ఈమవోరాజే కృష్ణయజు శృాఖాధ్యాయు లైన (వాహ్మణు లనేకులను ఉత్తరిమున 

నుండి తీసికొనివచ్చి నేటి గుంటూరుమండలమున ఉప్పుటూప మొదలైన అశేకాగ్రహాం ముల 
నొసంగి వారి కాశ్రయమిచ్చి గౌంవింబెనని పితీతి, ఈవిధముగనే 'పశ్న్మాం్యధమండలములను 
(రాయలసీమ) పిజావాస యోగ్యముగను, గ్ర హీ యో ముగను జేసిన మహారాజు కలికాల 

చోళుడ, ఈతని వంశమువారే రేనాడు ములీకీనాడు చేశములందు స్థావర మేర్పజుచుకొని 
అజేశమును జాలకాలము పాలించియున్నారు. ఈరీతిని ఆం|ధచేశ మంశటిలో ప) ప్రథమముగ 

పా/ముఖ్యమునకు వచ్చి సుభితములైనవి శఇాఖాభేదకారణములై న ఈనాడులె యుండును, ' 

రాజధానీనగరములు, శొఖానగరములు (ఉప రాజధానులు కలవై రాజకీయముగను, సుప్రసిద్ధ 

తత్స, ' తీర్థములు కలిగి మళవిమయకముగనుగూడ ఈనాడులు ఇతరనాడులకం* 

ప్రొధాన్యనును “వహించి యుండవచ్చును. వేంగీనగరము చాల పురాతనమైనది. అది 
_పెక్కురాజనంశములకు రాజధాని. రాజూశ యము "వెదకికొ నుచు వచ్చిన అనేక బావ్మాణ 

ర౭౨. 



బ్రాహ్మణ శాఖా భేదములు : కొన్ని నాడులు 

కుటుం. ములకు తత్సరిసర వా౦తము కాణాచియైనది. పూ ర్యాంధ దేశమును బరివాలించివ పెక్కు 
రాజవంశములనారి శాఖానగరములతో సంశోభితములై వెలనాడు, కమ్మనాడులుకూడ సువిసిజ 
నులై నవి. తామృపురి (చేబోలు, ధనకటక ము (ధాన్నక టక ము మొదలై నవి ప్రాచీన పల్ల వ 

రాజ శొాఖానగరములు, పాశనాటిలోని వికళినుసింహపుర ము (నెల్లూరు) మొదలెన అజేీక వగర 
గల ముల 

ములు పల్లవ, చోళ, చాళుక్య భూవరుల పరిపాలనమున గొప్ప వైభవమి ననుభవించివవి, 

ఈ కారణమున గావచ్చు విద్యాసంపన్నము లై న అనేక బ్రాహ్మణ కుటుంబములు పుధానముగ 

రాజాదరపాత్యము లై ఈనాడులలో నెక్కు_వగ నివసించి యుండవచ్చును, రాజథావీన౫రములును, 

భాఖానగరములు నున్నవగుటచేత ఇవి తృణ కాష్టు జలసమృద్ధి XDA ఒక్క... బావ్యాణులనే 

ఇతీరవర్శృముల వారినిగూడ ఆకర్తి ౦ంచియుండు ననుటకు సంవియము లీదు. ఆశూవర ములవా 

రాదిలో జీఐనోవాధినిమి తమైనచేమి, రాజూశ్వయమున్సు రాజసేవను అన్వేసించుకొనుచునై నవేమి 

ఇతరనాడులగంకు ఈనాడుల క ధిక సంఖ్యాకులుగ జేరియుందును. ఈనాడులలోని వారికి సంభఘుమున 

నన్నివిధముల పలుకుబడి పాభవము లుండియు౨డవచ్చును, ఈవిధములై న కారణములన లన 

గావచ్చును ఈనాడు లితరనాడులకంకె అధికప్యాథాన్నము కలిగి కాఖాఖేదములకు కారణ 
భూతము లై నవి 

కాలము గడవగా గడవగా చిన్ననాడులు పృథాననాడులలో అంతర్య్భూతములమియ్ము 

గలసిపోయియు రూపుమాసిపోయినవి. అందువల్ల చివరికి మిగిలినవి పముఖనాడు లే _ వెలనాడు, 

-వేగినాడు, కమ్మునాడు మొదలై నవి, ప్రాచీశాచారము ననుసరించి చిన్ననాడులు పదునొకండవ, 

పండెండవ శతాబ్దులనాటి శాసనముఒలో పేర్కొనబడుచువచ్చినను అప్పటికె పెదనాడులకు 

గౌరవము హెచ్చి ఆనాడుపరిభావలోనే చిన్ననాడులనుకూడ వ్యవవారించు నారు, చివరికి ఈపథాన 

జనపదము లే కడుపొచీన కాలముననుండియు అంధ) చేశ మంతటిలో మత, రాజకీయ, అర్థిక, 

విద్యాదివిషయ ముల అభివృత్టి, వికాసముల నండినప దేశములు, 

శాఖాభేదములు: కులభేదములు 

అతంతఫూర౧ కాలమున నుండియు అం౧ధులలో నాడువిభేదము లుండినను అవి యుప్పటి 

వలె శాఖాంతరవి నావాములకును కులాంతర భోజన పతిభోజన ములకును ఎకడమోయకుండ గిరిగీచు 

కొని ఘనీ భవించిపోయిన సంఘములుమాతిము కావు. అపా చీనకాలమున వేద శాఖాజన్యవిళ్లేద మే 

కాని కులవిశీన, శొఖావిభద, మతవిభేదము లంతేపథాన మ ినవిగ నుండ లేదు, (బావ్మాణవర్డ 

మంతయు నొక్క_కూటము; చతురవర్త మంతయా నొక్క కూటము. అనెడు చతుర్వ రము లేకాని 
@ wg శ న 

తేదంతేర్లతేకులశీదములును, ఇ" ఖాభదములును "లేవు, శ్రీరామానుజ శ్రీమధ్వాచార్య ఉపజ్ఞ్జములై 

చిశ్ష్టాద్యెత, 'దై (తమతేములు వపం(డెండవశ తాబ్దీనుంచియో వచ్చినవి; ఈమతేములు కీమముగా 
రా ఈ... 

అంధ్ర) చేశమున బాగుగా వ్యాపించినసీదపనే (శ్రీ వైన్టవ, మాథ్యాది మతేవిశీదములు కలిగినవి, 

కకికి 



(శ్రీ అయ్యంకి వేంకటరమణయ్యగారి సన్మాన సంచిక 

వెవవులలోని తెంగల్క వడగల సంప్ర దాయమా లింకను ఇటీవలివి; అనగా పండెండవళ తాల్టీకి 

దరువాతివి. కాౌలక)మమున నాడ్కు మతము, వృత్తి విభేదములు చతుర్వర్థాత్మక మైన హిందూ 

అంధ్ర)సంఘమున జొరజడీ కుల శాఖాభీదములకు నకాలకారణము లై సాంఘికులను సాంఘికులనుండి 

వేజుపటుచుచువచ్చినని. ఈకులములును, శాఖలును శాఖాంతర్లతే, శొఖాం౦తర వివాహములు చేయు 

నవిగ మాబుటకు వాలకాలము పట్టినట్టు తోచుచున్నది. ఆదిమకాలమున వట్టివిభేదము లే కాని 

గుప్పు డున్నరీతిని సాంఘిక నియమాచార వ్యవస్థ లుండెడివి కావు మతములు బలిసినకొలది, 

వ్యాపార మభివృద్దియైనకొలది, ఏనాడుకానాడు కే రాదకీయముగన్సు ఇతరవిథధములను పిఖ్యాతిపఏతిన్ట 

లతిశయించినకొలది ఈశాఖావిశేదములకును చైతన్యము ోచ్చినది. దీనికితోడు ఏనాడు  కానొడు * 

వారు తా మధికుల మనుకొనుట కితరకారణములును గొన్ని సహాయపణినవి, 

బౌద్ద, జై నములు ఒకప్పు డంధ)దేశమున ముమ్మరముగ వ్యాపించిన మతములు, 

కొంతకాల మయినవపిదప వాటికి చేవ తగ్గి జన లలో ఆదరము సన్నగిల్లి నది, జరాదరమును, పిభు 

త్యాదరమును కజువై అవి కాలక)ముమున మనచేశమున అంతరించిపోయినవి. అవి సళించిపోవు 
చుండిన కాలమ'న అంతవటజకు ఆమతీముల నవలంవించిన వాను ఇతరనాడులకు వెళ్ళనప్పుడు "తాము 

హిందువ్రలమని చెప్పి హించదూమతమున దమకు ఏలైన ఉన్నతవర్షమున జేరిపోవుచువచ్చిరి. ఈవిధ 

మైన మతసాంకర్యము పబలిననాడు ఏనాడు కానాడు వారే తొముతక్క_ ఇతేరనాడుం వాగు సంకరు 

లని భావించి తమపవిత్ళతను కావాడుకొనుటకు పయత్నించుట అసవాజము కాదు, తమవిశిష్ట 

తవు, తమళీలమును, తమపవితగతేను కాపాడుకొనుటకు హింమాసా౧ఘికులు చేసిన యిోాపయళ్నే 

ములలో ఒకనాడువా రింకొకనాడు వారి కెడమైరి, సాంఘికుల యిీోపయత్నములు ఆ మానాడుల 

వారు ప్ర క్యేకకులములుగ శాఖలు” నిర్జీతములగుటకు తోవచేసినవి. 

బౌద్ద; జైన ఉపదివములను మించినది మహమ్మదీయ దండ మాతో) పద్ర)వము, ఇదోోక 
గొప్ప విప్లవము, ఈమహామ్మదీయ దండ మా, తావి ప్రవము అంధదేశ మునకు పదునాల వశ తాబిలో 
సంఖ వించినది, ఈదండయాతిలకాలమున మహామ్మదీయు లొనరించిన అత్యాచారము లన్ని 
యిన్ని కావు. స్త్రీలకు, పురువులకు బలవంతముగ ఇస్తాముమత మిచ్చి హిందువులను మతాంతరులను 
కావించినారు ష్ర్రీలను చెజిబట్టినారు, చేయరానిపను లెన్ని యోచేసినారు, యుదసమయమున నిట్లి 
యకార్యకరణము సర్భజాతీ సామాన్యము, ఈయిరువదవళశ తౌబ్లి సంగ్రామము లందోగూడ నిటి దుండ 
గములు జరుగుచున్న ప్పుడు మధ్యయుగమునా డేట్టెవి జరుగుట వింత కాదు, బలవంతమున “మతము 
పుచ్చుకున్న హిందువ్రులు తమకు వీలుచిక్కి- నపుడు మకౌచార్యులను, హిందూనాయకులను ఆశ) 
యించి పాయళ్స్చీ త్రము కావించుకొని మజల హీందామకే ప్ర విషు అగు చువచ్చ్చిరి. - మతికొందజు లే 
వప్రాయళ్చిత్తవిధులును లేకయే వీలయినప్పుడు ఇాటున మాటున హిందువులలో 'జేరిపోవు 
చుండిరి, ఎవ రెట్టివారో తెలియని పిడహకాల మది, | 

క౭ళ 



బారిహ్మణ శాఖా భేదములు: కొన్ని నాడులు 

పాంచ అంధసంభఘు మోావిధముగా శలతబడిపోయి మవామ్మదీయ దండ యూత్ర)ల 

. కొలముననుండి మణియు సంకరమెనది. అందువలన తేమకులపవితతను కాపాడుకొనుటకు సాంఘి 
కులు ఈనాడుశదమ' లను మటింత పట్టునలతో పాటించుచు, కొంచె మించుమించుగ దనకు 

చెలిసిన తమనాడువారిలోమాకు మే సాంకర్యము తక్కువ యని యెంచుచు వచ్చిరి, వైదిక, 
నియోగి భీవములున్కు మతవిభేదనులును పదునాల్గవ - శ తాచ్చెనుండి పదునుశకెక్కి_ ఘసీభవించి, 

కులములుగా బిగిసికొనిపోయినవి- ఈమగ్శనృ త్తినాడు విభఖేదములవలన రాను రాను చా; ఉణులలో 

బ్రా9వ్మాణులకు సరే సర్వత వివాహసంబంధములు లేకపోగా తుదకు భోజన | పకిభోజనములును 

దూర మైనవి; బాాహ్మణులు బాహ్మణుల కపాం క్రేయులయినారు. బ్రాహ్మాణవర్థపు కూటవి 

చీలికలై, వాలికలై, చ్మిదుపలై ఛిన్నాభిన్న మమిునది. బ్రాహ్మణవర్షమువ లెనే చతుర్థ వరమును 

బహుకులాగ (త మెయినది. చేడు హిందువులలో ఇాఖాంతరఏ వావాములన్కు శాఖాంతర్లతవి వాహము 

లను జేయుసంఘము లనేకశు లుగ నున్నవి, కొన్ని తమకులమువారితోనే కాని ఇరేరకులములి 

వారితో సంబంధములు చేయవు, కొన్ని ఇకరకులములవారితో నేకాని తమకులము వారితో చేయవు 

బ్రావ్యాణవర్ణ మున మొదటిరకపు కులము లెక్కు-వ. 

బా్రావ్మాణులలో ఇాఖాభనమునకు మూలకారణములైన కొన్నినాడులను 

. యించుక తెలిసికొందము, 

వేగినాడు 

పన్చిమగోదావరిజిల్లా వలూరుతాలూ కాలోని పెదవేగి ననుసరించి తత్పరిసర పాాంత 

"బీశమునకు వేగినా డని పేను కలిగినది, ఈపెదవేగ పా)చీనకాలమున నొకప్వుడు కాలంకాయన 

నంశ్యు లకు రాజధానియై మహోనవై భవము ననుభవించిన నగరరాజము. శాలంకాయనులకు వెనుక 

పూర్యాంధ) దేశ మును బరిపాలించిన విష్టుకుండి చాళుక్య నృపషకులకాలమునగూడ ఈనగరము కన 

పాముఖ్యమును గోలో క ఉచ్చదశ యం దుంజేను, ఆదిమకాలమున చేగినా డన్న ది శ్రీవల మేలూరు 

తాలూకాకే వర్తించినను ఆటుతరువాలి కాలమున కృష్ణా గోదావరీనదుల మధ్యనుండిన (పదే 

మంతేయు వేగినాడుగ నే వ్యవభారింపబడుచువచ్చెను, పశ్చిమగోదావరిజిల్లా తణుకు తాలూకాలోని 

కాకరపరు) వేగినాటిలోనిది. నాడునిఖీదమం లేర్పడుఈండినకాలమున ఈవేగినాట నివసించిన 

బావ్మాణు లందజు వేగినాటి బ్రాహ్మణు లైరి, మదా)సుజిల్లా మద్యాసురాష్ట్రము అనునట్లు 

చేగినొడును, వేగి బేశమునుగూడ గలవు. రాజమహేంద)వరము రాజధానిగా పూ ర్య్వాంధ) దేశమును 

బరిపాలించిన పూర్వచాళుక్య కులజుడు, రాజరాజనశేందు)ని కాలమునాడు పూర్వాంధ) చేశ మున 

కంతకును వేంగీ జేశము "పరాయ పదమయినది. రాజరాజ నరేంద్రుని కుమారుడు మొదటి. కులో 

త్రుంగచోడ చకివ ర్తి కాలమున 4 త్తరమున గ౦జాము మండలమునందలి మహేంద్భని మొదలు 

కొని, దశీణమున నెల్లూరుజిల్లాలోని మన్నేటివజకు గల దేశము చేగిచేశ మని స్థవహరింప 

జీ తన 

(61) 



శ్రీ అయ్యంకి వేంకటరమణయ్యగారి సన్మాన సంచిక 

బడుచు వచి*నది. ఈ కారణముననే రాజరా జన రేందుని యాసానకవియెన నన్నయ భటారకు 
AD 8 PG దొ టె 

లవారు “*జేంగీబేశంబునకు నాయకరత్నంబునుంబోని రాజము దాందివరం” బని తద్రాజధానిని 

సంకీ ర్తించియున్నారు. పూర్యో క్త దథీణో త్తర నీమావధీ మధ్యస్థమయినది. వేంగీ బేశమైనను ఆదిమ 
చేగినాటి బావ్మాణులశే వేగినా ట్లను వ్యవహారము రూఢమయినదిం 

వెలనాడు 

వెలనాడుకూడ చాల ప్రాచీనమైన జనపదము. మొట్టమొదటిమా తిది పూర చాళుక్య 

భూపతుల శాసనములలో చేర్కొ-నబడీ నది, పూ ర్యాచాళుక్య కులజు అనేకులు వెంలనాటిలోని 

గా9మములను అగీహోరములు చేసి వేదాధ్యయన సంపన్నులమున బ్రాహ్మణుల కిచ్చియున్నారు, 

చాళుక్య శా ససములలో వెలనాటికీ విళానాడని, వరనాడని ఛ్యష్టరూపము లొండు శెండు కాన 

వచ్చును. వెలనాడు అబు వేలదేశ మన్నవిమయము గుంటూరుజిల్లా తేనాలితాలూ కా వలి వేటిలో 

నున్న రాజరాజన లేందుని కాలమునాటి యొళ నాసనమువలన డెలియాదున్నది, ఆ శాసనమున 

నీగా)మము “అజు వేల వెలనాంటి యగ9హోర మైన వలి వే”గని పరికీ ర్తి తమెనది. 

అజువేల వెలనా డన్నట్టుగనే ప్రాచీనకాలమున పతిజన పదమునకు నెంతో కొంత సంఖ్య 
చేర్చి వ్యవహరించుట ప్రాచినాచారము, ఈసంఖ్య గాామసూచక మను విషయము మన (ప్రాచీ 

నాంధ్రకావ్యములవలన దెలియనచ్చుచున్నది.  మంచసకవి లేన శేయారబాహు చరితుమునందు 
రా జేందుచోడుని మంతి)మైన రొ మ్యనామాత్యుడు, 

“అరుదం౦ందకా వెలనాటిచోడమను జేందాగజ్ఞా పనంబూని దు 

స్తరశ క్రిం జని యేకవింశతిసవాస)గా)మ సంఖ్యాక మె గ ఏ ఫీ = 
ధరణిం బేర్చిన పాకనాడు నిజదోర్లండై కలగ్నంబుగాం 

బరిపాలించె... ... 44౨? 

నని చెప్పినసందర్భమును బట్టి సాకనాడు ఇరువదియొక్క_వేల (గామముల చేశమని తెలియుచున్నది, 

ఇస్తే ఇతరనాడులకు చేర్చి చెప్పబడు సంఖ్యలుకూడ (గామసూచకము లనుటకు సందియము 

లేదు. ఒక్క-_వాకనాటిలో  ఇరువదియొక్క..టేయి గాయము లుండేడి వా యవి సంశయము కలుగక 
పోదు. జనసంఘము నివసించు నునికిపట్టులు అన్నిగామము లుండట అసంభవము, ' ఇప్పుడు 

"బేళవి స్తీర్ణ మును చతురవుమైళ లెక్కను 'దెలుపున'కే పాచీనకాలమున చేశవి వీర మును గాము 
ములలెక్క-ను జెలుపువారని త్రో చుచున్నదిః గామము ఇతరవీషయనులు నాటో చేశ వె శ్రాల్య మును 

. U గం యా గొలుచుటకును అక పాతిపదిక ఇప్పటిచతురపుమైళ్ళ లెక్కను (గమ మెంత లెక్కకు సరెహోవునో 
ఇంకను తేల్చుటకు దగిన పరికరములును, పుమాణములును_ అేవు, ' అందువలన వెలనాడు 
'బేశముకూడ అలు వేలగా్రామాముల వె శౌల్యముగల చేశమని మాత)మే తెలిసికొనుటతో తృ క్తి 
పొందవలసియున్న ది, 

రాతలో. =. 

రజ 



బాంహ్మణ శాఖా భేదములు : కొన్ని నాడులు 

ఈజనపదములను వాటి శేర్పడిన పేర్తతో బహుళముగను, వాటికి 'జేర్చుసంఖ్యావాచక 

నులతో సకృృత్తుగను వ్యవహరించుట (పాచీనాచారమ-, చేగిదేశము ఆదిలో దా దశసహ(సగామ 

చేశము, వేగినాడు పిమాణము మనకు దెలియదు. వెలనాడుకు వెలనా డనియ్యు వట్సవాసి చేశ 

మనియుగూడ వ్యవహారము, పషట్సహ[సచేశమన అణువేలచేశము. పాకనాడు ఇరువదియొక్క_ వేలచేశ 

మయినను వ్యవహోరమున అది పాకనాడే, 

మొట్టమొదటిమాటు వెలనాడు పూర్వశాళుక్య శాసనములలో చేర్కానబడీనది, 

నాడుమొడలుకొని విజయనగరాధిఘల పరిపాలనకొలమువజకు వెలనాడును, తదంతర్షత గ్రామము 

లను కజేర్కొనుశాసనము లనేకములు కానవచ్చినవి పాొచీన శాసనో కృములలోన వెలనాటి 

గా/మము లిప్పటికి చాలవజ కున్నని, ఈగాామముల ననుసరించి చూడగా ఈ వెలనాడు బెజ 

వాడకు దిగువను కృష్ణానది కుభయతేటముల వ్యాపించిన దేశ మని స్పష్టమగుచున్నది, వెలనాటి 

లోనివని చెప్పబడిన గా)మము లివుడు కృష్ణాజిల్లాలోని గుడివాడ దీవితాలూకాలలోను, 

గుంటూరుజిల్లాలోని తెనాలి, 'కేసల్లెతాలూకాలలోను,  ఈరెండుతాలూ కాల నంటి యుండు 

ఇాపట్ట తాలూకాలోని సంల్పభాగ మునను గానవచ్చుచున్నవ్. ఇదియే అసలు వెలనాడు, 

క్రీ, కం పండెండవశతాబ్టిని ధాన్యకటకము రాజథానిగ కృష్ణానదీ దశీణకీర చేశమును బరి 

పాలించిన కోటవంశపురాజుల పరిపాలనకాలమున వెలనాడు వి సృకిజెంది, గుంటూరుజిల్లాలోని 

సత్తెనపల్లి, గుంటూరు తాలూకాలలోని యు త్రరభౌగములనుగూడ. ఆక)మించుకొ నెను. ధాన్య 

కటక మన్నది సత్తెనపల్లి తాలూకాలోని ఇప్పటి అమరావతికి ప్రాచీననామము, కోటవంశేజులు 

పాచీనశాసనములందు కృష్ణ వేళ్ణానదీ దతీణ వట్బవాసావసీవల్ల భులని వరి తులెనార్కు కృష్ణ 
OY 
(కృన్ల వేణ్సికు పాచీన నామము కృష్ణ వేణ. అందునలన ఛాన్సకటకముకూడ వట్సవాసా)వని 

ట్ి (ac లీ ౬ ig 

(వెలనాడు) లోస్చే యనుటకు సందియము లేదు. వెలనాడు వట్స్పహసిబేశము కావున దానికి 

పుట్టహాస్రివిషయ మనియు, అఆజువే . చేశ మనియు బీర్లు, ఈకారణమున వెంనాటి ళాఖ బాావ్మూ 

ణులకు వెలనా ట్రనియు, మట్సహసీి'యు లనియం, ఆబువేలనా రనియు జేరు, వెలనాటిశాఖీ యు 

లలో వై దికులును, నియోగులునుగూడ నున్నారు, అయితే యీవై దిక, నిరోాగిభేదము అ ర్యా 

చీనమ్యు పదునాల్లన శకౌబ్దినుండి కులముగా బిగిసికొనిపోయినట్లు క న్పట్టును. కడుప్రాచీన కాయమున 

ఆజువేలవారీలో వె దికులును, నియోగులునుగూడ నుండినను రాను రాను అజువేలూ రన్నది 

నియోగులశే రూఢ మైనది, 

మట్స వాస ేశమునుగురించియు, అజు వేలవారినిగురించియు కీ రిశేషులైన శీకొమ 

జ్రౌజు వేంకటలత్మణరావుగారు వొసినవిమ కుములయ ఈదిగువ పొందుపణుపబడినవి, గమనార్హ్హ 

ములు, 

కకషక్ర నీషట్సవా క్ర నాటినిబట్టి యే ఆజువేల వా కన్న పేరు వచ్చెననుటకు సీ (ఎడవల్లీ తాము 

శాసన్లమునందు గొన్ని సూచన లున్నవి. వాని. జూతము. ఇది శౌ శ. ౧౧౬౨ కుసరియెన 

శరై 



(శ్రీ) అయ్యంకి వెంకటరమణయ్య్యగారి సన్మాన సంచిక 

క్రీ. శ, ౧౨ర౦ లో నుహామండ లేళ్ళ ర , (వోట్ మన్మ శేతరాజు (మూడవ కేతరాజుచే నీయబడిన 

చానకెసనము. 300 ల ఖండుకల ఎ స్తీ ముగల భూమి చాంహ్మూణు లై న వట, ఎవాస్రీయులకును, 

వేంగీ చేశీయులకును సమానముగ నీయబడినది, “తతి షట్సహఎ) దేశీ యానాం. విప్రాణాం అర్థం, 

-వేంగీ చేశీయానాం విప్రాణా ముప పర్థం” అని శాసనమునందలి పదములు, ఇందువలన అజుజేలేవా 

రను చాాహ్మణులును; -వేంగినాడు వా రనబడు చాావ్మాణులును అప్పటికి ఉండిరనుట స్పష్టము, 

ఇంతియ కాదు, షట్సవాస) దేశము. నుబట్టియు, వేంగీ దేశమును బట్టియు పిరికి ఈ వేళ్లు : వచ్చి 

ననియు 'జేలుచున్నది, ఈ శొసనమునందు టాక. విశేషము. కలదు. ఇందు 300 'మట్సహ 

న్రీయుల పేళ్లును, ౧౦౦ వేంగీజేలీయుల చేళ్గును ఈయబడినవి, 

“ఇట్లు ఆజు వేలనాటినిబట్టి యా చాట్మాణులకు నాజువేలవారని యా కాలమువజే 

'పేరువచ్చినను, పికి చైదికవృ త్రి పూర్తి ర్తిగ మాతి లౌకికవృ త్తి యింకను పూర్తిగ అలవడినట్లు కాన 

రాదు, వలయన అరోదయ కాలవాందు భూడానమువు గుజీంచి వీకును వేగనాటి వారును. సమా 

నముగనే చూడబడిర ఏరి 800 ల నామములు ఆర్య అన్నబిరుదుతోగాని, ఏబికుదు  శేకగాని 
ఇతరులవ లెనే ఉన్నవి, కాని రాజపదవాచ్యములుగ కాని పంతులు పద నా చ్వము లుగ గాని లేవు, 

ఏరికి ఇంకను అమాత్యపదము సర్వసాధారణ మినట్లు కానరాదు. కీ, శ, ౧౨౮౦ అనగా తిక్కన 
సోమయాజికాలము, ఈకాలమువజుకు ఆజు వేల వారు ఇనగ వెదికులవలెనే తమవీలుపికారము వై చె దిక 

వృ త్తియు లౌకికవ్ఫ త్రియు జేయుచుండిరి, కరిణీకములు మొదలయిన లౌకిక వృత్తులను నంపా దించి 

జె దికవృ త్తిని పూర్తిగ మాని నియోగు లనిపించుకొనుట ఈకాలమునకు దరువాతను అనంతా 

మాత్యుని కాలమునకు కీ). న ౧౮ 3) బూర్యమును గడచిన మధ్య కాలమున జరిగి యుండును; అ వగా 

క్రీ శ, ౧౨౩౦ ౬ ౧౪8౦ ఈెండువందల కాలములోపల ఆటువేలవారికి కరిణీకములు మొదల 

యినవి వచ్చి అమాశ్యాది పదములు జాతిసూచకము లమెను. ఏలయన, అనంతాొమాతుుని 

వంశేమునందు నెవ్యరును మంత్రులు కాకపోయినను అందతీని మంతి) చమూసతి పదములతో 
గారవించియున్నాడు” 

క్ర మ్మ నాడు. 

ఆంధ 9క్రా్రాహ్మాణులలో కమ్మనాటిశాఖచారుకూడ నున్నారు. కరణకమ్మ లే కమ్మునాటి 

కాఖవారని కొందతే యభిప్రాయము, ఇడి సరియెనది కాదు, కర్ల రక మ్మ్రలు వేరు. కమ్మనాటిశాఖీ 

యులు వేటు, కర రక మ్మెలనుగుటించి గాక కమ్మనాటిశాఖీయులనుగుతించి యే యిచట దెలుపబడును, 

అత్యంత ౩ పా నము:లెన అంధ్భజనపదములలోో కమ్మునాశు ఒకటె. పదునాజువందల సంవ 

త్సరములకు పూర్వపు అంధ్ర) చేశ (ప్రాకృత శాసనములలో ఇది కమ్మరఠమని, కమ్ముకరఠమని 

సంస్కృత శాసనములలో కర్మాంకరాష్ట్ర)మని, కర్మ రాష్ట్రమని, కమ్మురాష్ట్రమని పేర్కొన బడినది, 

పా్రొచీనశాసనములలో ఈదేశేములోనివిగ 'దెలుపబడిన గా)మములను గుర్తింపగా అవి పిధాన 

ళో౭రా 



బాంహ్మణ శాఖా భేదములు ; కొన్ని నాడులు 

ముగ గుంటూరుజిల్లాలోని నర సారాన్ఫ వేట, బాపట్ల, ఒంగోలు 'తాలూకాలలోను, స తెనపలి 
తాలూకాలో ఆగ్నేయమున నరసాొరాఖృపేటతాలూకా నంటియుండు పలా స్యల్పభాగమునను, పల్నా 

టికి దశేణమున గుండ్హక యా క త్రరముననున్న కర్నూలుకిల్లా మార్మాపురిం తాలూకాలోని స్యల్ప 
. . యు 3 

కరూ్నూలుజిల్లా మార్మా_ పురము తొలూకాలోని కది భాగమును ౫లిసి (పాచీనకాలమున కతు 

డని వ్యవహరింపబడుచుండినట్లు తేలుచున్న ది, ఆదిలో ఈకమ్మునాటికి. ఉత్తరమున టీగోజోనది 

యును దశీణమున గుండక * శ్రకడియు. సహజసి స ద్ద ములెన యెల్లలుగ నుండినట్లు కన్పట్టుచున్న ది. 

గుండక మ్కుకు కుండిపభ అన్నది సంస్కృతనా 
న్! కలో త 

మహం ఈనదికి గుండ్లకమ్మలని చేరువచ్చుటకు 

కారణము అది కమ్మునొటినది యగుటవలననేయన) నాతలంపుం స్థానికపభువుల పరిపాలనమున 

ఈకమ్మునాడు వి స్తరిల్లినకాలమున కొద్దిలెకే- గుండ్రకమ్మునది చివరిభాగమున _ తన్నదీ 

దశీణ తటము నగూడ వ్యాపించెననుట కాధారములు కలవు, కాని ఇది ఆాత్కాలికమే, గుండ 
కమ్ము కుత్తరచేశమే అసలు కమ్మవాడు, వినుకొండ ఆాలూకాకూడ కమ్మనాటిలోనిది కావచ్చునని 
యహ, అగునని గట్టిగ చెప్పుటకు సరియైన యాధారము లింతవజకు గాన రాలేదు. 

కమ్మనాటిని పండెండవ పదుమూడవ శతాబ్దులలో పరిపాలించిన చోడభూమోకులకు 

నగసారావు పటతాలూకాలోని కొణిడన రాజథానిః ఇచ్చటి శాం ఫ+ ౧౧ర౭౬అనగా క్రీ.శ, ౧౨ ౩4 

నాటి యొక శాసనము ననుసరించి ఈక గ్యునాొడుసెతము ఆబువేలదేశమని తెలియుచున్నది. ఈశాస 

నమున ఓపిలిసిది యను చోడభూవరుడు కాకతి గణపతి చేవచక)వ ర్తిదయచేక ఈకమ్మునాటిని బరి 

పాలించెనని తెలు పుసందర్శమునగల యీోాదిగువ పద్యమువలన ఈవిషయము విశదమగుచున్నది, 

“తననిజవ్భ త్వీవిాంద విదితంబుగ నోపిలిసిద్ది విన్నసీ 

దనకు ననుంగుందమ్ముండు |పతాపమునం జని కమ్మానాడు చ్చే 

కొని గణపావనీళు దయ:గూడి తదాజ్ఞ వహించి యెలెం బా 

వనవముగు నాటు వేలును ననక )పరాక )మవిక )మంబునక 7” 

కమ్మనాడు ఆటు వేలబేళము కావుననే కమ్మనాటిశాఖీయు లై న బావ్మాణులకు కమ్ము 

లనియు ఆటుబేల కమ్ము అనియు వ్యవహారము గలదు, న మ్మునాడు కు త్తరమున నున్న చేశము చెల 

నొడు, క్ ర్యునాడు వెలనాడులు "రెండునుగూడ ఆబువేలబేళము లేం కర్షక మ్మలకుకూడ  గమ్మ 

నాటితో గొంత సంబంధ మున్నను వారికిసీ ఆజువేల కమ్మెలకును సంబంధము లేదు, వారు వేరు, 

పీరు వేటు, కర్లక.మ్ములనుగుణించి వే తొకప్పుడు వా)సెదను. 

పాకనాడు 

అంధ దేశమునందలి పా)చీనజన పడములలో పొకనాడుకూడ ఒకటి, మొట్ట మొదటిమా 

ఆది మొదటి రాజరాజచోళుని ప్రదవశ తొవ్రినాటి తమిళ శాసనములలో పాక్కినా డని వేర్కొ-నబడీ 

¥౭r 



నది. పదవశ తొప్లీకీ పూర్వపు చాళుక్య శాసన ములు కాని, పల్ల వశొసనములు కాని ఈనాడును 

'బేర్కా నవు. కాని అమరావతీస్తూ పమునందలి మొదటిశ తప్ప, రౌెండవశ తాప్టినా టి పాకృతళాసన 

మ లలో పూగియరకఠ మని యొక దేశము చేక్కొ-నబడీవది. “పూగయం౭ఠమే “సంస్కృతము న వూగి 

రాష్ట్ర మయినది. పొచచీన సంస్కృృతశాసనములలోను, తెలుగుశాసనములలోను ఈదేశము పూంగి 

రాష్ట్ర )మరి, వూంగినడని వ్యవహరింపబక్షనది, క్రీ) నుశకము పదునాలుగవశ తొబ్పీశాటి యొక శాస 

నము వూంగి దేశమున కిట్లు నిర్వచనము చెప్పుచున్నది, 

“అచే శ్రీగిరిపూర్య పాదవికటా దాపూర్గ పాథోసథే 

సః కండిశరంగిణీ ముభయతః శ్రీ ఛ్రూంగినామాంకితః 0) 

Kl లము కూర్పుపాదముదగ్గణనుండి తూరయ్పుసముదితీరమువజకును కుండినది యుభయ 

తీరముల వ్యాపించిన జనపదము పూంగిచేశము అని పెళ్లోకభాగము. అర్థము. కుండినది 

యనగా కుండిపాభ, గుండ్లకమ్మ, గుండ్లక మ్యునది కు త్తరతీరస్థవైన 'జేశము కమ్మునాడని యిది 

వటిలో దెలుపబడినది. అఆట్టయిన వై పై శ్లోకము చెప్పుదానిని సమన్వయించుట ఎ ట్రన్నపిశ్న కలు 

గును, ఆదిముకాలములో నేర్ప! న 'నాడులు స్థానిక ప్రుభువ్రుల పరిపాలన ఎన జఒకప్పువు వి _స్తృతి 

చెందుటయు వేజొకప్పుడు మజుల యథారూపము నందుటయు చరిత్ర ,పరిశీలనమున దెలియవచ్చు 
విషయములు, పె శ్లోకమున నందలి నిర్శచనము వి స్తరిల్లిన పూంగిబేశమున కనువ ర్లించునని యెజుంగు 
నది. అసలు (పూంగజేశ: ము) గుండ్లక మ్మకు దశీణమున శీరె లము మొదలుకొని తూర్పుసము దము 
వణకు జ వ్యాపించిన జనిపవము. ఈ పిషయము కర్నూలుజిల్లా మార్క్మా-పురము తకొలూకాలోని 

తి)వురాంతకమునండలి కాకతి గణపతి దేవచక )వ ర్తి రి అతువది రెండవ రాజ వత్ఫేరమునాటి, అనగా 

క్ర). శ. ౧౨౬౦ నాటి యొక ఇాసనమువలన సిర్గ ర యమగుచున్నది, తపురాంతక "దేవరకు దాన 
మోాయబడీన చెదల పాడు, (చెదలవాడ్యు శీడుమళ్ల పల్లీ అను. రెండు గా)మములను గుణించి 

ఆ శాసన మీట్లు తెలుపుచున్నది, “కంమనాంటిలోని గుండేటి ఉ త్తంపు దిక్కున చెదలపాడు అనెడి 
యూరును, పూంగినాంటిలోని ముశికటుతి కేడుముళ ళ్లపల్లి అనెడి యూరును” గుండేజు గుండ్ల 
కమ్మ చెదలపాడు గుండేటి యు త్తతటమున కమ్మనాటిలో నున్నట్లు స్పష్టము, అందువలన 
గుంజేటి యు త్తరదిశను వ్యాపించిన నది కమ్మురా వ, వ్వ శికటులి శేదుమళ్ల పల్లి యనగా 
ముకినది యొడ్డునను న్న కేకుముళ పల్లియని యర్థము, కట్టు అనగా గట్టు, తీరము, కట్టు సప్తమి 
రూపము కజుతీ. ఇప్పు డీకే. మళ్ళపల్లి యేగాామ మగునో గు ర్తింప గుదురుట కేదు. పూంగి 
నాటిలోనివిగ పాచీనశాస నములందు చెప్పబడిన గోనుగుంట్క గుద్దూరు, రావిపాడు _ ఈ మొద 
లైన గా/మము లిప్పుడు వరుసగా గుంటూరుజిల్లా ఒంగోలు తానూ కాలోను, నెల్లూరుజిల్లా 
కందుకూరు ఉదయగిరి కాలూ లలోను ఉన్న వి. దీని ననుసరించి చూడగా వార్తీయకముగ 
ఒంగోలు కాలూ కాయ.దలి గుండ్లకమ్మనది దశ్నీణతటముననుండి, సముద)తీరమున నే పశ్చిమమున 

ళరాం 
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శ్హీశైల పూర్వపాదమువజకు వ్యాపించిన జనపదము పూంగిచేశమని తేలుచున్నది విజయనగ రాధి 

పతియెన ఇండవ చేవరాయు శౌసనమువలనభాడ ఈ విషయము విదితమగుచున్నది, ఈ కొసన 

మున నిట్లు కలదు. “4 ండిరోధసి పూ. గినొాంటివిమయే చేజర్ల నామాంకితం కృత్యా పోలవరప్రనిద్ధి 

మూదినత్ గావో దిగ'జేభ వక్ముభంిఅనగా, శెండవ చేవరాయమహారాయలు బా)వ్మాణులకు 

కుండి (గుండ్లక మ్మ) నదితీరముననున్న పోలవరమను పృసిద్ధినందిన గా)ముమునకు చేజర్ల యనుపేరు 

పెట్టి యిచ్చెనని యగ్గము. కావున గుండ్రకమ్మనది దశ్నీణతటముననుండి పూంగినాడు సముద) 

౨రముననే వ్యాపించె ననుటకు సందియము . లేదు. ఈ జనపదములోని గా9మములు పాకనాటీలోని 

వనికూడ గొన్ని చెప్పబడటవలన ఫూంగినాడు, పాకనాడులు రెండు నొక్క_కీయే- యనియు, 

ఒక్క శే దేశమున కవి నామాంతరము లనియు పిస్పష్టమగు చున్నది, పద కశ తాప్బనాటి తమిళ 

శాసనములలో పేర్కొనబడిన పాక్కి-నాడు తెలుగు పాకనాటి రూపాంతర మనుటకు కూడ సంళ 

యము లేదా, పాకనాడుు పూంగినాడు లొక్కటియని నిర్ణయించుకొన్న పిదప ఈచదేశపు దశీణపు 

సరిహద్దు 'తేల్చుళొనుటలో శ)మపడనక్క-లు లేదు. పాకనాటిలోనివిగ చెలుపబడిన గా)మములు 

కావలీ, కోవూరుతాలూకాలలోగూడ గాసవచ్చినవి, అందువలన పెన్ననదికి ఉత్తరమునను గుండ 

కమ్ముకు దవ్నీణమునను గలబేశ మంతయు పాకనాడు (పూంగినాడు) అని నిర్షయమగుచున్నది, 

'స్థానికచర్యత్రములను బరిశీలింపగా పందొమ్మికవశ తావి స్రారంభమునందు చెల్లూరజిల్లా 

కోని వేంగటగిరి జమోకాదారి యందలి సగటూమతాలూకాలోని సాయరులెక్క-లలతో ఉత్తరమున 

కందనూరు (కర్నూలు) మొదలుకొని ద&ీణమున కాళహ స్తివజకుగల దేశమును పాకనాడని వ్యవ 

హరించుచుండినట్టు "తెలియుచున్నది. పాకనాడు ఇడివజలో. చెప్పినట్టు. బ్రగువదియొక్క- వే బి గామ 

ముల దేశము, 

ఈచేశమునకు పాకనాడు వూఎగినా డనునామము లెట్లు వచ్చిన వనువిషయము విచా 

రణీయము. ఈరెంటిలో పూంగినాడే ప్రాచీనమైన దనుటకు క్రీ, శ, ప్రాకంభశతాబ్బులనాటి 

పాక్ళతశా ననములలో “పూగియరఠ) కుని పేర్కొనబడుటయె తార్కాణము, ఈపూగియరఠ' మే 

తరువాతి కాలమున వూంగిరాష్ట్ర మని, వూగినాడని వ్యవహ రింపబడీనది కీస్తుశకము పారంభశ తా 

బ్బులలో పూగియులను ఒక తెగవా రిచట నివసించుచుండిరి, వారికి కాణాచియైనది కావుననే 

ఈచేశమునకు వారివేర పూగిరాష్ట్రమని వేరువచ్చినట్లు కన్పట్టును. అటుతరువాతి శతాబ్దులలో 

ఈపూగియులజాడ నున కేమియు తెలియరాదు, పాచీన కౌలమున అంధ్రదేశమును బరిపాలించిన 

శాలంకాయన, బృవాత్సలాయన, విస్లుకుండి వంశములవారివలెనే పీఠరును వమైకో మనకు డెలి 

యదు, ఆతేగవారు విష్ర్రతులై నను వారిచేశమునకుమాత్సిము వూూగినాడు పూగిరాష్ట్రుము అను 

చేరులుపకాత)ము నిలిచిపోయినవి, పూగియు లను ఒక తెగవారు పూర్వ ముండి రనియ్యు వారి 

ననుసరించి అజేశనుసకు జేరు వచ్చె నవియు డెలియని అటుతరు వాతి శతాబ్దుల వారు వూగియన 
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శ్ర అయ్యంకి కి వేంక టరమణయ్యగారి సన్మాన సంచిక 

ఫోక్ గనుక వూగినాటిశే పోకనా డనియు వ్యవవారించు చువచ్చిరి తమిళ భాషను పోకకు పాక్ 

గనుక పోకనాటిని తమిళులు ని క్కీ-నాడని పేర్కొనుచుండిరి, ఈకారణమునచే తమిళ శనాననములలో 

ఈబేశము. పాక్కీనా డని పేర్కొనబడినది, పాక, పోక శబ్దములు చివరకి పర్యాయపదములై 

ఈదేశము జనవ్యవహారమున పాకనాడని, పాక్కి-"రాప్ట్ర) ముని, పాకరాష్ట్రమని, వూగినాడని, వూగి 

రాష్ట్రమని పృసిద్ధమయినది, 

పాకనాటి బా9వ్మాణ శాఖీయులు పాఠనాట్టు అయినారు. ఈ పాకనాటి జీశములోని 

శూద్రులకు పాకనాటి కాఫు లని వ్యవహారము, 

ములికినాడు. 

ఈ దేశమునకు ముళక దేశమని ముళికిచేశమనికూడ పూచీనకాలమున వ్యవహారము 

కలదు. జననంవహోరమున దీనిని మురికినా డనియు, మునినాడనియు అందురు, ఇది కూడ చాల 

ప్రాచీనమైన అంధ్ర చేశ జనపదము జాద్దుల పాళీగ)ంథములలో ఇది ముళకదేశ మని చీర్కొ_న 

బడినది, గండికోట, పొద్దుటూరు, పుష్పగిరి, సిద్ధనటము మొదలైన గ్రామములు ముళికినొటి 

లోనివి, ఇవి యన్నియు కడపజిల్లాలో పెన్ననది కు “శ్రరమున నున్నవి. దీన్ని ననుసరించి చూడగా 

అసలు ముళినాడు పెన్ననది కు త్రరమున నున్న చేశ మని తేలుచున్నది. ఇది పెన్న కు త్తరమున 

నెంతవజకు వొ వించియుండెనో కెలియదు. కాని కర్నూలుజిల్లాలోని చాలభాగ మీ ములికినాటిలో 

నిదిగనే తెలియుచున్నది. ప్రకృతి సిద్ధము.లైన హద్దుల ననుసరించి యీ 'బేశము లేర్పడినట్లు మనకు 

జలియుటవలనను, కర్నూలుజిల్లాలోన్ చాలభాగ ము ముళికినాటిలోని దగుటవలనను ఇవ యొకవేళ 

ఉత్తరమున కృష్ణా తుంగభ|దానదులవజకు వ్యాపించినను వ్యాపించి యుండవచ్చును, అయితే, 

ఈనీిమయమున" రాయి (గుద్దినట్లు చెప్పుటకు మాత్రే వమూభారములు మృుగ్య ములు, 

' (పౌచీనకాలమున ముళికినాడు ఎంతటి వెశాల్యము కలదియో మనకు దెలియదు, 

మధ్యయుగము (పారంభ కాలమునాటి శాసనముల!ుబట్టి ఇది మున్నూజుదేశ మని తెలియు 

చున్నది, విజయనగరాధీశులకాలమున ఈ బేశ మితరపాంంతములను హాడ గలువుకొని వి స్తరిల్లి నది. 

అప్పు డది నాలుగువేలదేశ మ, | 

శేశమున క్రీపేరు ఎందువలన వచ్చినదియు సరిగా తెలియదు, ములుకులవలె (గుచ్చు 
కొను రాలుగల్లిన చేశమని, ఇంక నేమేమో -ఈములికి పదమునకు వ్యుత్పత్తులు చెప్పువారు 
కొందటు కలరు, కాని అవి మేవియు సరియైన వ్యుత్పత్తులుగ నంగీకరించుటకు వీలు లేదు, 

ములికినా టి శాఖయు లైన (బావ్మాణులకు ములికినాట్లని చేసు. ఈచేశము ననుసరించి 
చతుర్గవర్లము వారిలో చేర్పడిన క కుల మేదో, దానిపే చేమో తెలియదు. ఈవివయమును ఇంకను 

శన జరుపవలసియున్న ది, 

కళని 



ఛభరతము 
శ తాండవక్ళృ ష్ణ 

నేటి నాట్యపపంచములో భరతవిద్యకు “భరతనాట్య మను ప్రయోగము | పముఖముగ 
ప)చారములో నున్నది. ఆసలు శబ్లవిచారము. చేసినచో (భరతనాట్య! మనుట అపభ్గ)ంశ మేమా 

యని తోచును. పూర్యగ)ంభములలో 'భరతశొ స్త్ర) మనియు, “భరతి మనియు, పా?చీవముగ (ప్రచార 

ములో 'భరతవిద్య' యనియు నున్నటుల కాన్పించెడిని నాట్యము, నాట్య వేదము అనియు 

జెలియు చున్నది. 

" శబ్దవిచారము; నిర్వచనము: 

భశాతో భావసంయాకోో, శేసో రాగేణ మిశ్వితః 

తశార స్తాల మిత్యాహంః, భరళార్థ విడక్షణాః ॥ 

ఈ మెళ్లోకమునుబట్టి చూచినచో భావసంయు క్తమై, రాగరంజితమ్రై తాళ సమ్మిళిత 

మైన తౌర్య(తీకవిద భరతమని తెలియనగును. 

భరత శాస్త్రమును భరతు డను మహోముసీశ్యరుడు రచించినటుల తెలియుచున్నది. 

భరతముని విరచిత కాస్ర్రమగుటవలన 'భరతశొ స్రీ మను చేరు వచ్చినదో; భావ, రాగ, తాళ 

సంయు క్షమగు విద్యయగుటచే 'భరతేవిద్యి యను పేరు వచ్చినదో; భరతవర్థమున  వెలయుటచే 

చేశ సాంబంధికముగ నీనొముము వచ్చినదో; మశేకారణము వలన నీనామము ఈ శాస్త్రమునకు 

రూఢ మెనదో వివరించుట కష్టము, 
ఇంక నొట్యశబ్ద విచారమును చేతము. 

( శాట్యం తశ్చ్నాటకంనేవ, పూజ్యం ఛూర్యకథాయాకహ్, * 

అని “అభినయ దర్పణము వ చెప్పబడియున్నది. అనగ పూూర్యకథాయుర మైనది. 

4 నానాఖభావోపసంపన్న ౦, శానావస్థాంతరాత్సశమ్ 

లోకవృత్తానుశరణం నాట్య మేకన్మయా కృతమ్! ౯ అనియు, 

“న తచ్చాన్ర్రం, సఠచ్చిల్నమ్క్ న సా విద్యా న సా కళ్ళా 

నాసా యాగో, నరత్కర శ యశ్చా 'బ్యేఒసన్నిన్న దృశ్య ” అనియా, 

“ సోఒజ్షా ద్యభినయో పేతో శాట్యమిత్యభిథీయ తే 

వేదవిజ్యేతివోసానా మర్ధాశాం పరిశల్బ్పనన్! » 

వినోదళరణం లోకే శాట్య ర దృనిన్యతి। ” ఆనియు, 

“ భరతశాస్త్రము "న చెప్పబడియున్నది. (భరతః) 1 ఇంకను 

4 జ్ఞావాఒలినయహీనన్తు నృత్తమిత్యభిధీయరే * అనియు,  . 

కరపభావ వ్యంజశాడియా క్తం న్ఫత్య మితీర్య తే” అనియు, కఆఫినయదర్పణము”నం జెప్పంబడియాన్న ది. 

నాట్యము: అనగ నాట్యము పూర్వకథాప) యోజ్యమై, నానాభావ సంపన్న మై, 

నానావస్థాంలే రాళ్ళ కె, లోకవృ త్తానుకరణ మై, భఛావానుకీ రృనమె, - శాస్త్రృసమన్విత మై, శిల్ప 

శీల, అంగాద్యభిన యో పేతమై, సర్యక్షళా సమ్మ శ్రీఠవైక, విలసిల్లునది అని చెప్పేవలయును. 

(ఇ . 



శ్రీ అయ్యంకి వేంకటరమణయ్యగారి సన్మాన సంచిక 

నృత్తము: నృత్తమనగ కరీరావయవవి శే పములను లయాన్వితము చేయ'నెంచిన 
(పా కన మానవుడు మొట్టమొదట సృష్టిం చుకొన్న కళ్ళ ఏ పటవా వాద్యమో నెరపుచు తత్రాళ 

మున కనుగుణముగ లయుద్ది యొప్పునట్టు అతేడు జరిపిన పాదవిన్యాస మే నృ త్తమునకు (ప్రారంభ 

దళ. దీశియందు భానముగాని అభినయముగాని వృృగ్యము. క)మశః దానిని అన్ని 'తాళములకును 

అన్ని కాలములకు అనురూపముగ పిపంచించి పెంపు చేయవలెనని ఆతడు యల్నించెను, ఎంత 

యత్నించినను పాదవిన్యాసము తాళమును తుదమట్ట ననుగమింప బేదు. వా స్తనాడులకు గల లాఘ 

వము పాదనాడుల కుండదు, కనుక నృ త్తవిద్య తాళముతో - కొంతమారమే నడచినది, నృ త్రము 

చేయునపుడు పూర్వ అపర కాయములకు సమత కుదురుటతై 'వేకొకదశలో పావవివేపమునకు 
హ స్తవితేపము తోడైనది. (ప్రారంభదశలోగాని ఈ దళలోగాని నృ త్తమునకు వాచ్యళబ్బముతోడి 
సంబంధము ఇంచుకయు శేదు. అనగ నృ త్తము చేయునపుడు తాళమే య పేత్నీంపబడును గాని 
గాత మవేచీంపబడదనుట, 

నృత్యము; ఈ గాశ్రవితేపవిదధ్య తాళ, లయాన్వితముగ నుంకుటయేగాక, 
శభార్థనూచక్ముగ గూడ నుండవలె ననెడి యాసతో మానవుకు కల్పించిన పికియాంతరమే 
నృత్యము. నోటితో గీతము బౌడుచు అందలి శబ్దముల యర్థమును చేతితో ప్రదర్శించుట దాని. 
పిధానాశయము, ఆ పాడెడి గీతము తాళబద్గముగ నుండును గనుక తాళమునకు తగినట్లు 
కాలితో నృత్వముచేయుట చానికొక యంగము, కావుననే నృత్యమునందు అర్థనూచశ మైన 
వాస్తవిన్యాసమేగాక, ఒక్కొ_క్క_చో తాళాశీయమైన నృత్తము గూడ పికటితమగు చున్నది, 
కృష్ణ లీలాతరంగ నృత్యమును చూచునపుడు మన కది తార్కాణమగును. 

ఆభినయ ము ;: దీనివలన తేలిన చేమనగా నృత్యము నృ త్తముకంకె గుణాధిక మై 
కౌ స్రనిబదఘెనది. మరి కొంతకాలమునకు నృత్వమున శభ్రార్గమునేకాక భావా శయ మైన వాక్యా 
ర్థమును సహితము పదర్శించవలెనని మానవు డింకొక సంస్కారమును చేసెను, తత్సలముగ 
గాత) విశ్నేపవిడ్య కొంత యవస్థాంతరమై “అభినయిమను చేరు డాల్సినది. . 

అభినయ మను పదము 'అభి'పూర్యక 'నీజ్ల్? ధాతువుతో కూడినది. “అభి అనగ అధి 
ముఖుముగ ని అనగ అందించుట, అనగ ఒక భావమును సామోాజికులకు అరవంతముగ ప్రద 
ర్శించుట, దీనినే సాహిత్యదర్చణ కారుడు “భజే దభినయో=_వస్తానుకారఖి' అని చెప్పినాడు. 
ఆనగ, మానవ్యఏ ఆంతరంగిక భావో దేశములు పొంగి; అంగ ప్రత్యంగ] గమన, విన్యాస, ఛంగిమూ, 
వైఖరులుగ పరిణమించి అయ్యది నేత), ముఖ్య కర, చరణాద్య వయవములకు సంబంధించిన 
భావమె న్య శ్రీకరింపబడుట, ఈ వ్య శక్రీకరణము రసస్నోరకముగ నుండవలెను, అందుచేతచే 
ప్రముఖ వ్యాఖ్యాశయగు మల్లి నాధుడు 'కిరాతార్దనీయను)ను వ్యాఖ్యానించుచు; “అభిన రకా మ్. 

రసభావాది వ్యంజక చేష్టా విశేష?” అని చెప్పినాడు, 

కరాళ 



క్ 

భరతము 

శేతుయ్య పదములు, జూవళీలు, అష్ట్రపదులు, మొదలగునవి పిదర్శితము లగునవుడు 
తాని స్వరూపమును పత్యా ముగ చూడగలము, 

నాట్యము: భరతము: ఈనృత్త, నృత్య, అభినయములకు మిది మెచ్చే 
నాట్యము, ' వ్య స్తములెన పదములను, జావళీలను మాత) మేకాక' పూర్య్వకథా సంయుతేములై న 
నిబద్ద కావ్యములగు నాటకములను గూడ నృత్త, నృత్య, అభినయ పూర్వకముగ ప్రదర్శించుటయే 
నాట్యము. కాగా రూపమునకు లావణ్యము ఆకర్థకము, జీవము వైతస్యవంతను, ఈ రెంటికి, 
లావణ్య మునకు, జీవమునకు ప్రంపగుభది భాహాసౌష్టవము, అనగ, రూపము నృ తమైనచో, 
లావణ్యము నృత్యము కాగా, జీవవైతన్య భాపాసౌష్టవముతోకూడి సువర్షమునకు సౌరభమబ్బినట్లు 
రూపస్య లావణ్య, జీవహయోజన మంది, శీర్చి దిద్దిన బంగారుబొమ్మ నాట్యమని చెప్పవలెను, 
ఈ నాట్యము భావి రాగ తాళ సంయోజనము, కాగా 'భరతి మెనది*. అటు లనుటచే భరత 
మును, నాట్యమును ఏకార్ధ పృఠతిపానకము లే మైనవి, అందుచే భరతనాట్యమనుట పునరుక్తి 
వోీవమేగదా ! 

నాట్యభెద ములు; నస్థూలముగా పరికించినచో నాట్యమును 'ద్యివిధములాగ పరి 
గణింపవచ్చును. అ వేమన మార్లనాట్యము (Classical ) 'దేశీనాట్యము (Folk) 

మార్లనాట్య ము ఇాస్తోద్దిస్టమైనది. ఆదర్శపాయమెనది, దివ్యమైనది, వీ _స్పుతమైన 
పారిభామీ.క పదసమన్విత మైనది. అనశళ్వర మైన ఆనందమును ప్రసాడించగలది. 

దేశీనాట్యవున్ననో శా్య్రసమ్మత మైనదికాదు. 'చేశీయులచే పాంతీయ ీదములతో 
వారి బ్రచ్చవచ్చినట్టు చేయబడు ఉల్లాస ఉ ద్రేక పూరితమైన అంగ పృత్యంగ విన్నాస గమన వై ఖరి 
నూతమే. పపంచమంతటను దేశీనాట్యములు విరివిగ అడవిజాతులలోను, అనాగరిక జాతుల 
లోను, గాామిోణుల నృత్యేవిలాస వె ఖరులందును కనబడుచున్న వి. 

'దశరూపకముిన పృథమప్రకాశమున నృత్యసంబంధమగు “రెండు పదములను గూర్చి 
ఇట్లు వాయబడినది : 

“ ఆద్యం భావాశ్ళయం నృత్యం; నృత్తం తాళలయాకయం 
ఆద్యః పడార్థాభినయో మార్గో జేశీ తదా పరమ్! ” 

అనగ భావాశ్రయ పరార్థాఖినయనృత్యము మౌర్షమనియు, ళల మాశ)/యమైన 
న్తము "జీేశియనియు అర్థము, దీనిని ఆంగ్లమున -పరివర్తించిన Professor Hass అను నతడు 
మార్గమునకు High State అనియు, బేశికి Popular అనియు ననువాదము చేసియున్నాడు, 

ఇంతేకాక “సంగీత దర్పణమూున : 

' “మార్లజేశి విభాశేన సంగీతం డ్వివిధం మఠమ్ 
౧ 

వృహిణేన యదుద్దిన్హం యదుక్తం భర తేన చ 



(శ్రీ అయ్యంకి వేంకటరమణయ్యగారి సన్మాన సంచిక 

తశజ్శార్లోహీ యయా రీత్యా యత్స్యా ల్లో కానుకంజనకు 
'క్షశేజ్శేఒ. నుసంగీఠం తడ్దేశీత్యభిధీయ శ్రే” 

అనగ బృవ్మాచే నుద్దిస్టమై, భరతునిచే ను క్తమైన్న అనగ శాస్త్ర, రీత్యా నియమిత మైనది 
మార్లమనియు, ఆయారీకుల నాయాదేశములయందు ప్రజానురంజనము కొజకు ఉద్దేశింపబడినది 
“జేశ్ల్ యనియు అర్థము. 

అదియునుగాక “సంగీత రత్నాకరమున : 
*గీకం వాద్యం తథా నత్తం రయం సంగీత ముచ్యతే 
మాడ్లో జేశీతి తక్ల్వేధా తత మార్గ స్స ఉచ్యతే 
యో మార్షితో విరించాద్యైః పయాక్సొ భరతాదిఫీః 

జేన 'స్పప్రరత కృంభోః నియతో ఛభ్యుదయహిదీః 
జేశేజేశే జనానాం యదు9ిచ్య వాదయ రంజకమ్ 

నీతంచ భాదనం నృత్తం తబ్దేశీత్యభీధీయ తే॥” 

సంగీతమును గుజించియు, నృత్త నృత్యములను గుజీంచియు వైన వివరించినది సమన్వ 
యించి చూచినచో 'మార్ష యి (classical) శాస్త్ర బద్ద మైన ఉదారవస్తువని యు, “దేశి (popular) 
శాస్త్ర బద్దముకాని లోక సామాన్య మైనదనియు "లేలుచున్నది. 

మార్లన్లాట్య ములో అంత న్ఫేదమ్లుల్తు ఇంకను గలవు, అందులో ముఖ్య మైనవి రెండు, 

ఒకటి తాండనము, రెండవది లాస్యము, తాండవము పురువజనోచిత మైన ఉద్దతేనాట్యము. కాద), 
వీర, భయానక, రసపిధర్శన ఆనశ్యక్షత గలిగినపుడు ఇది ప రాజ్యము, 

లాన్యమనగ క్షీజనోచితమగు సున్నితమైన నాట్యము. శృంగార, హోస్య, రసాదులు 
పు్రదర్శించుటకు అనువగునది, కాని అనుభవమున ఈ ద్యివిధ నాట్యములను నిక్కచ్చిగ విడదీసి 
'విభజించుటకు వీలు లేదు. పుదర్శన సమయములందు. రెండును మిశ్రీభూతము చెందుచుండునుం 
మైని వివరించిన నృత్త, నృత్య, నాట్యములు ఈ. రెండు విభాగములకు చెందునవియే, ఈ నాట్య 
రీతులలో అభినయము భ్థత్యంత, ప్రూధానపాతి. వహించుచున్నడి అభినయము చతుర్శిధములు. 
ఆంగికాలినయనుూ, సాత్యికాభినయము, వాచికాభినయము, ఆహోర్యాభినయము, 

ఆంగికమనగా ఆంగ (పక్యంగోషాంగ. విన్యాస వైఖరీ విలాసముచే వ్య క్టీకరింపబడునది, 
అంగ మనగా: . [ | 

క్రిం గాకా యత్ర శిఠో నాహ్తై వక్షః పాళ్ళా వశీ కమ 

పాదానికి, వుడ్తుక్తాని గ్నీనాముష్యప్తకే జగం! ” 
“పత్యంగా వ్యధద స్య్కండా కాహ్హూప్మస్థం తథట్రోదరమ్ 
ఊరూ జంఘే వడిత్యాహు రపలే మణిబంధళకా॥ ” 
“జానునీ కూర్చరాజే తత్తుయ మ ఇ్యథధికం జగుః 
(గ్రీవాస్యాడవ్యుపొంగన్తు స్కంధ ఏవ జర్రు ర్చుణ్లూః॥ ” 

(ఆనినరక్క దర్చణమ్ల్. = కడి కర్ని ఓసీ). 

క్యా 



శరతమ్లు 

తబ్బస్టి (భూపుటతారాశ్చ శపోలా శాశికా వానూ 
అధరో దళనా భివ్వో చుబుకం వదనం తథ్రా॥” (£5), 

“ఉపాొంగాని ద్యాదేవ శిరస్యంగాంఠ రేషుచ 

పౌర గుల్ఫౌ తథాంగుల్యః కరయోః పొదయో స్పలే॥ * (46) 

క్వీశాని 'వూర్వశాస్తానుసాశే నోశ్తాని వై మయా 
నృర్యమాతో 9ఫయోగీని ౪ థ్యంతే లక్ష కః కంమాత్ 1” (47) 

కఆం-గా నామ్ చలనాజేన పృశ్యంగో పొంగయోరపి 

చనం పృభశే కస్మాత్ సక్వేసాం నాతొ లక్షణమ్॥” (48) 

అనగా వడంగములుః: శీర ప్ప హస్తములు కము పార్శ్యములు, నడుము, పాదములు, 

పృత్యం౫ ములు ఆరు భుజములు బొహువులు, వెన్ను, ఉదరము ఊరువులు, ' పిక్కలు వాచిక 

మనగా వాచ్య మైనది. కంశే నాలంబమేద్దీతమ్ నిశా న్హ్రము, ఒకగ్నీతమ్లును పొడుచు అభినయించుట 

బా చికాభధీనయ మనబడును. 

నటుడు" శరీరాభినయము వల చేశాక తన భావములను వాక్కుల వలన కూడ తెల్పును. 

వాచ్యమైన భావమును ధని శద ములవేతను, కాకుస్వన ఛీవముచేతను, వాకనమందు విరామము 

చేతను తాను విస్పష్టముచేయదలచిన భావమును అభినయించును ఒకొక్క-ప్పుడు. వాక్యములోని 

సగభాగము మాత) ముచ్చరించి మిగత సగమును విన్లువారికి 'ఊవ్యాముగ వడలి వేయును: అనగ, 

భావమును స్పష్టముగ వాచ్యముగనేశాక ధ్వనిషూతిముగకూడ -అభ్టిగయించునన్న మాట, దీనినే 

వాచి కాభినయమ్య్ము వాక్పూర్యక ము, ధ్యన్యాత్శక ము అని చెప్పవచ్చును; 

ఇంచలో ఇంకొక విఖీదము కలదు. వాచికాభినయమున భావ ప్రధానము ధ్వని ఆను 

మంగికను. నాటకమందు రాజు, సేవకుడు మొదలెనవారికి పాతోచితమైన భామయు వాచికాభి 

నయమునకే చెందును, 

ఆహార్యాభినయ మనగా "జేబోలంకఠణము = పాతో౦చితములై కాలానుగుణ్యములుగ 

దుస్తులను ధరించుట, వేమరుచన అలంకారరచన మొదలగునవి, సొ త్ర గశౌభినయ. మనగా సాత్త్వి 

కావస్థలను అభినయించుట, రోమాంచము, భావో జ్రేకము, నైశ్చల్యము, స్వేదము, గాద్దద్యము, 

వణకుట్క వివర్ష త, కన్నీరు, మూర్చ మొదలగునవి అభినయించుట. 

నుణిబంధములు, మోచేతులు, మోకాళ్లు, కూడ మరికొందరు ప్రత్యంగములుగ భావిం 

తురు, నేత్రములు, కనుబొమలు, గుడ్లు, దవడలు, నాసిక్ బుగ్గల్లు, పచవులు, పలువరుస, 

రా 



శీ) అయ్యంకి వేంకటరమణయ్య గారి సన్మాన సంచీక 

నాలుక గడముు ముఖము, ఇవి ఉపాంగములు, ఇవి శిరసునకు సంబంధించినవీ, ఇతర అవయవ 4 జి జి 

ములలో వీటికితోడు మడమలు, చీలనుండలు, కాలి వేళ్ళు, చేతి వేళ్లు కూడ ఉపాంగములలో 

చేకనబేం 

ఈ పైన వివరించిన అంగ, పుత్యంగ, ఉపాంగములు నాట్య(మున పవ ర్లీతము లగును, 
కాని అంగము చలన మొందినపుడు పృక్యంగ, ఉపాంగములుకూడ చలించుళు, అనగ ఆంగికము 
అంగ, పృత్యంగ్క ఉపాంగములచే త్రీవిధ మైనది, 

ఇందు ఇంకను మూడు శదనుల గలవు, 

ఆ 

క కాఖాంగోపాంగ సంయు కః క తో ఒహ్యఖినయ క్ఫుభ్థః 

ముఖరాగ విహీనస్తు వైవ శోభాన్వితో భజేత్॥ ” 

“ శార్రీరాల్టినరెమో౬ల్యా౭పి మఖరాగ సమన్వితః 

ద్విశుణాం లభతే వోభాం రాశావివ నిళాశరః ॥ * 

౪ నయనాలినరోా౬పి స్యా న్నానాఫావ రసన్ఫుట? 

ముఖరాగాన్వితో యస్మాన్నాట్య ముత్ర (ప్రతిష్టిఠమ్॥” 

అంగోపాంగములతో కూడుకొనియున్న శాఖా (ఆంగిక) అభినయము చక్కగా [పద 
ర్నింప బడినను ముఖరాగము లేనిది శోభింపదు, శారీరాభినయము కొలదిగా నున్న ప్పటికీని ముఖ 
రాగముచే కనబడు ముఖజాభినయమున్న యెడల రాత్రిపూట చందునివ లె రెట్టింపు శోభ కలు 
గును, నే తాభినయము ముఖరాగముతో కూడుకొని యున్న యెడల అన్ని భావములను రసముబను 
ఆది స్పష్టపరుపగలదు. కావుననే నాట్యము దీనియందు (పఠిస్టింప బడినది, (అనగ నాట్యమునకు ఇది మూలాధారముం) __(నాట్యశాస్త్రము 8-149_151 

అనగ ఆంగికాభినయము శారీరము, ముఖజము చేస్టాక్సృతము అని మూడువిధములు, మొగముగాక శరీరముయొక్క_ ఇతర భాగములవలన కానవచ్చునది శారీరము, ముఖరాగములవలన కానవచ్చునది ముఖజిము, (క్రియారూపముగ స్పష్టీకరింపబడునది చేప్పాకృతము, ఇందు ముఖ 
రాగాన్వితము (శేవ్షమెనది, మనస్సునందలీ భావములుమారినకొలది యుముఖముమోాడి వికారములు (రాగములు, రంగులు) మారుచుండును, ముఖము వ్యృాదయ | పతిబింబమును జూఫవునిట్టి యద్దము, 

హృద్దతభావములను ముఖముమిద చూపగలిగిన నటుడు అతి కేమడు, మనస్సునందలి 
భావములు మారినకొలడియు ఒక్క-తణములో నుఖరాగములను వమౌార్చవలసీయుండును, 
మనోంతర్షత భావక్షీయావ్య క్రికరణ మే చేష్టాక్ళతము, 

శరా 



థర త,ము 

అభినయము గా! 

[ | 
| వాచికము అహార్యము సా _ర్థ్వికమ, 

| 
వాక్కు. ధ్వని; 

ఆగమ, wales, (ప్రత్యంగము, 

| | 
శకము ముఖశిను చేస్టాక్భతను 

శ 

| T | 
. స్వాథొవిశయ్సు ప్రసన్నము, రక్తిమును, శ్యామము, 

భావ సకటనయందు అభినయ సౌలభ్యము చుూూవునవుడు పాతను బట్టియు, రసమును 

బట్టియు, అవస్థ ననుసరించియు, ముఖరాగములు మారుట ముఖజమని పైన ెప్పియున్నాము. 

ముఖజనుందు “సున్నిత మైన అంతర భేదము లే స్యాభావికము, (పసన్నము, “ర క్రిమను, శ్యామము, 

స్వాభావిక మనగా శాంతాదిరసములను (పదర్శించునపుడు ఆయారసముల స్యభావముల_ ననుసరించి 

ముఖరాగమును [పదర్శించుట, 

అద్భుతము, _ హేస్యము,  పదర్శించు నపుడు. పసన్న వదనముతో అయారసముల 

స్వభావమును చరాపుట (పసన్నము అనబడును. 

ఏర కొద, భయానక రస్మ్యపదర్శనమున చూపు కండ్ల ర జేయుట, పండ్లు గొరుకుట, 

ముఖమును జేగురు రంగునకు మార్చుట, కనుబొనులను ముడి వేయుట, మొదలగునవి 1 రక్తి కే మమును 

నూచించును. 

కఠుణాది రసములందు ముఖరాగమును శ్యామముగ మార్చుట శ్యామ మనబడును, 

శశ 
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ఇంకను శిరోఖీదములు సమ్మ ఉద్యాహీకే అధోముఖ, ఆలోలిక్క ధుత్య కంపిత, 

పరావృ త్తే, ఉతీ ప్ప అనునవి నవ విధముల 

సమ, ఆలోకీత, సాచి? ప్ర)లోకిత, నిమోలిత, ఉల్లోకిత, అనువృ త్త అవలోకీత అను 

అష్టవీధ దృష్టిఖీదములు, 

సుందరి, తిరక్సీన, పరివృ త్త పికంవిత, అను చతుర్విధ స్రీ) వాశేదములు. 

ఇక వా స్పములు తి) విధములు, అసంయుక, సంయున్య నృత్య హస్తములు, 

వ్ భావయెనను ప పదజాలములతో ఎట్లు కూడుకొని యాన్నదో అశు ఏ నాట్యసంబంధ మగు 

భాహయు హా స్తవిన్యాసముతో చూపబకు 'ము[ దలు’ అను పదములజే కూడుకొని యున్నది. ఈ 

“ముద్ర అను వదము బౌద్ధ ( ధర్మజా స్త్రములందు వాడబడియున్నది, దీనినే హౌందవ నాట్యశాస్త్ర 

మున సాంశీతికముగ వా స్తా మని వాడిరి. కవి పదజాలసంధానముచే వాక్య ములు అలి ఒక కథా 

విశేవమున ఎట్టు కావ మున గానముచేయునో; అల్లే నటియు న్మ్యథ్య మున నాట్యసంబంధములగు 

పదములగు వాస్త సములు శేక “ముదిలు వీని విన్యాసములచే కవికృత కావ్య పద అర్ధ భావముల 

కనువుగ రూప కల్పన మొనర్చి అభినయ పురస్సరంబుగ సామా జికులను రంజింప జేయును, 

నా స్తములు మూడువిధములుగ విభజింపబడినవని పైన జెప్పితిమి. ఈర్సివిధవా స్థ సములలో 

అనేశ భీదములు గలవ్ల, ప్రస్తుతము విరివిగ పిచారమునందున న్న భరతము నిప్రోక్త కవుగు “భరత 

నాట్యళాస్త్రము, నంది కేశ్య ర పో క్ర కమగు 'అభినయదర్పణము” లలో చెప్పబడిన ఈ ఫా స్పముల 

సంఖ్యలో కొంత ఇీదము పయన 

14 వ శతాద్దియందు అస్సాంపాంతీయుడై న 'ఘభంకరు డను నొకడు సంపుటీక రించిన 

'శ్రీహ స్టముకావళి అను నాట్య(గంథమునంాడ. మరికొన్ని శేదములు గలవు. . 

ఈ సంఖ్యాఖేదము ఈ కంది పట్టిక నలన స్పష్టమగును, 

నాట్యాళాన్త్యమ అభినయ దర్నణహో శ్రీ వాస ముక్తాని 
ప్రల రి అసంయుర నా స్తములం 24 0 

సంయశ నా స్రమాలం 18 తం 14 
నృక్యనా క్తముఅః 27 13 97 

64 రి గ 



భరతము 

సంయుత వా స్తములలో ఇంకను భీవదములు గలవ్హు ఈ కింది వృతేమువలన వాస్త 

విశేవచుల సించోవలోకనము చేయనగును, 

అాసంయుతములు సంయుత ముల నృతష్టవా సములు 

| 
జేవతా నా 'స్తములం 
దశావతార వా సమాల్రు 

బాంధభ్య వా సవల 

నవగ9వా వా_స్టముఅం 
చతుర్వర్ల నా_స్టములం 

సప్తసముది వాస్తముఖం 
| వృకువా _స్తములతి 

మృగనా సములు (నీంహోడి) 
పక్షీ వా స్తములః 

జలజంతుం నా'స్తములా 

నాట శా స్త్రమందు వివరించబడిన ఆసంయుత వాన్తములు; పతాక (తిపతాక ం 

కర్తరి, అర్హచంద్భు, అరాళ్శ కుకతుండ, ముష్టి, థిఖర, కపిత, కటకాముఖ శౌచి, పద్మకోశ, 

సర్పశీర్ష + కాంగూల్క ఆలపల్లవ, చతుర, భ్రమర, హంసాస్య, వాంసపత, సందంశ్క ముకుళ్ 

ఊర్షనాభ, 'తామిచూడ్య అను నిరువది నాలుగు. 

అభినయ దర్పణమున చెప్పబడిన అసంయునే వాస్తములు క పతాక, తీ)పకాక, 

అర్లపతాక, క రరీముఖ, మయూర, అర్ధచంద), ఎరాళ ఘుకతుండ, ముష్టి, శిఖర క విల్ధ, కటకాముఖ, 

శూచ్చి చందికళ, పద్మకోళ, సర్పశీర్ష; మృాగకీర్త, సింహముఖ, కాంగూల్క అలపద్య్ర, చతుర, 

భ్రమర, వాంసాస్య, వాంసపత, సందంశ, మ కుళ, తామ్రచూడ, (తిళూల, వ్యాఘ,), అర్ధనూచి, 

కటక పల్లి అను ముప్పది రెండు 

అభినయ దర్చణమున చెప్పిన అర్హపతాక, నుయూర, మృగళీర్ణ, సింవాముఖ, అ: పద్యం, 

తిశరాల, వ్యాఘ్ర, అర్ధసూచి, పలి అను దశవిధవా స్తములును నాట శాస్త్రమున వివరింపబడ లేదు. 
en 

నాట్యకా న్రమాన చెప్పబడిన ఊర్ల్ణనాభహా స్తము అభినయ దర్పణ మున జిప్పబడ లేదు. 

నాట శాస్త్రమున చెప్పిన సంయుత వాస్తములు :___ అంజలి, 'కపోతక,కర్క-టు, స్వ స్తీ? 

కటక, వరమౌొనక్క 'ఉత్సంగ, నివధ, డోల, పువ్నపుట్క మకర, గజదంత్క, అవహిశ్గఅను పద మూడుం 

అభినయ' దర్పణమున' చెప్పిన సంయుత వా స్పములుః?..._ అంజలి, కపోత్క, కర్క-ట్క 
4 

ళం (వీ) 
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డోల, పువ్పపుట, ఉత్పంగ, శివలింగ, కటకావర్షన, కర్షర్కి స్య స్తి సిక శకట, శంఖ చ చక్క సంపుట్క 

పాకే కీలక, మత్స్య, కూర్మ, వరావ్శా గరుక, నాగబంధ, కటల శరుండ అను నిరువదిమూడు, 

అభినయ దర్శణమంు వివరింపబడిన శివలింగ్క క ర్తి శకట, శంఖు చక్క సంపుట, 

పాశ కీలక, మత్స్య, కూర్మ, వరావా, గరుడు నాగబంధ, అను పదమకాడు సంయుక హా సవికేష 

ములు నాట్య శాస్త్రము నందు చెన్సుబడ లేదు, 

నాట ఇాస్త్రమందు చెప్పబడీన నృత్యవా స్త సములు; చతుర, ఉద్భ్భ గ్రే గృ తాళముఖ్య 

సం నీక వి పకీర్ణ, అరాలికో, కటశాముఖ, అవిధశక్, సూచీ, శేచిత, అరశేచిక్, ఉత్తానవంచిత, 
పలవ, నికంజ, “-కీకబంధ, కరివా స్తృ లత, పతవంచిత, పత్నీ పద్యోత, ౫రుడపత, హంసపత, అగ్గ 
వడలి, పార్య్యమండలి, ఊకువుండలి, నలిని, పద్మకోక, అలపద్మ, బాణ అను ఇకువదియేకు 

అభినయ దర్పణమున చెప్పిన నృత్యహా స్త సములు; పతౌక్త స్వస్తి సి డోల్క అంజల్కి 

కటకావర్గన, కకట్క పాళ, కీర కవిత్ధ్య శిఖర, కూర్మ, హరసాస్య అను పదమూడు, 
అభినయ దర్పణమున చెప్పిన స్వస్తి సిక నృత్యవాస్త సమా, నాట్య శా స్రమందుకూడ నృత్య 

హా స్తఘములలో చెప్పబడినది, మిగతవన్నియు ఈ రెంట్లను భీదము లే, 

ఒకొ_కచో వా స్త్రములలో కొన్ని నామ-భేదములు గన్నడుచున్నను మ్ముదలు ఒక రీత్రి 

గనే యుండుటయు జరుగును, వివిధ నాట్యశాస్త్ర న గంథకారుల మతములలో వా స్తభీవదము లెట్లు 

గన్నట్టుచున్నవో యే వినియోగ భదములాకూడ్ కాననగుచున్న వి, 

వభామయంధై నను పదము లెట్లో అశు నాట్యళొ స్రమందు హస్తములు వినియు కము 

లగునని మైన చెప్పితిని. ఒకొ)_క్క-పదము; అవేక అర్థములుకి లిగి భాహయం౦దు ఎట్లు వ్యవవారింప 

బడునో, అక్లే, ఒక్కొక హా సము అనేక అర్గముల రదు (పయు క్త కమగుచుండును, భాపషంయకందు 
ఒకేపదము మరికొన్ని గొన్ని పదములతో సంయోగింపబడినపుడు అర్థ్ధఖీద మెట్లుకలుగునో అస్లు 
హాస్తవిసి యోగము లోకూడ ఒకేవాస్తము మరికొన్ని హ స్తములతో * అనుసంధించినచో అరభన 
మన్య, ఒ”కేవా స్తము అది వినియోాగింపబడు స్టానభేదముచే 'అర్ధఖీదమును సూ బించునుః 

ఉదాహారణ : తిపళతాకవా స్త సము కడి బేతిచేపట్టి శిరమున నోడుగ నుంచినచో కిరీటము 
నకు అర్థమగును. అజేవా స్తము ఎడమచేతితో పార్గంమున 'చూపీంపబడిన వృతమున కర్ణ 
మగును, “ఇకపార్న ముల దశ్నీణవామవా స్తములచే మణీబంధములవద్ద కదల్వుచు నాభివద్ద పార్ 
భంచి వైకికీసుకొని పోయినచో వ వృతుములు పకుగుటనుగాని, వృథీముల పొడవునుగాస్ నూచిం 
చును, ఇళ్ల పతాకహా స్థము రెడుచేతులపలన ఉభయపార్మముల చూపబడి ఊర్ల పదృష్టితో 
హాదగ్శిత మన చో పితాపమునకు అర్ధమిచ్చును. చేవామునకు ముందుథాగమున నాభికెదురుగ 
వంావి మణి బంధమువద్ద కదల్చుచు పైక క్రిందికి ఊపినచో ఖండించుటను సూచించును. అవే 
ఇకు పార్పంములకు ఉపినచో వీవనను సూచించును. అదే హా స్తము. అరచేయి బోర్హగిలియుండునట్లు 
చేయిసాచి చూపినచ్లో ఆశీర్యదించుటను సూచించును, అస్లు, మోచేలివడ్డ కుంచించి ఆరచేయి 

౪౯౦ (క్రి 



భరతము 

ఎదురుగ పెట్టి హస్తమును ముందునకు వెనుకకు కొలదిగ ఊకినచో “క్నేకుమా? అను పిశ్నను 
గాని, “అక్కడనే అక్కడ నేయు౨డు” నునుటనుగాని తే స్వాను,అచేసానమున మణిబంధము కదల్పుచు 

ఉరు పొగ్గ్యముల హస్తమును క దల్చువో వస్తుని షేధమును సూచించును, 

ఈవిభముగ సంయు తెసంయుత నృత్యహా స్తములు పివిధార్ర. పివర్శశములై ఆచార 
నా ఖి 2 అనుభవ సంజ్ఞాత శక ములె యున్నవి కత 

సొ రణముగ [(పాచ్య స | పుటః క గ క ణ (పాచ్య ప నాట్య విధాశములలో ఎక్కూ-డు కొరతమ్యము గోచ 

రించును, ప నాట్యవీధానములల అంగ సిన్యాసములు, అడుగు" సంపుటురు మాత్రమే 

స్రస్ఫుటముగ 7ాన్సించును, శేవబము లౌకిక మై, దైహిక పృ) యోజన ముమాళ మే వాని! లత్యుము, 
ని (పాచ్య నాట్నములు దివ్యసం చేశ మును ఇచ్చి ఆధ్యాత్మికప) యోజన ము ౫లిగియున్న వి. 

మనచేశమునందలి ప్రతిళాస్త్రమువ లెనే భరతశా స్త్ర ముకూడ దివ్యమైన ఉత్స త్రికే పొందినది, 

ఈ నాట్య'వేదం దదౌ పూర్వం భరతాయ చతుర్ముఖ; 

తతశ్చ భరకః సార్ధం గంధర్య్వాప్సరసాం గ తైః ” 

6 నాట్యం నృ త్తం తథా నృత్య మే శంభో? పియా కృవాకా 

ప్రయోగ ముద్ధతం స్మృత్వా 'స్వహాయు క్రం తతో వారః॥” 
క తండునా స్వగణా(గణ్య భరతాయ న్యడీటికత్ 

లాస్యమస్యా౫)తః ప్రీత్యా పార్వ_త్యె సమవీదిశత్ + ॥ 
ఈ బృద్ద్వాఒథతాండవమ్ తండోర్మ క్లే భ్యో మునయో ౬వదకా 
పార్వత్యా త్వనుళా స్తిస్మ లాస్యం బాణాత్మజాము సామ్ ణి 

ఆ తంటా ద్వారవతీ గోప్య ప్తాఖిః సౌరాష్ట్ర యాపిఠః 
తాభిస్తు త ర్తద్దేకీయా స్త ద శిన్యంత యోషితః! ” 
6లసకం పరంపరాపాం ప్త మే తల్లోకే (పతిష్మితమ్” (అభినయ దర్నణమ్ £-రొ 

పిఖథమమ:న భరతునకు (బహ్మూ; నాట్య వేదమును సమర్పించెను. శివుని సాన్నిధ్యమున 

భరతుడు గంధర్యాస్పరలతో నాట్య, నృత్యము నొనర్చెను, అప్పుడు శివునకు స్వీయ నాట్యవిమ 

యము స్మృతికి రాగా పునః భరతునకు తన (వమథగణములద్యారా బోధించెను. తండుని మూలమున 

బువులు తాండవవిద్యను గ్రహించి మానవుల కందజేసీరి. పాక్యతి బాణాసురుని కుమా ర్రెయగు 

ఉషా చేవికి లాసబ్టను పాఠము జెప్పెను. ఉపాచేగి డా ఏకా వాసులగు గోపికలకు దానిని బోధించెను 

వాకు సౌరాష్ట్ర వాసులకు నేర్పిరి వారు వారి దేశమున ప్రార మొనర్చిరి. ఈవిధముగ నాట్యవిద్య 

పిపంచమున బెలసెను. 

రి)మూర్తులలో నొకడగు బ్రహ్మ దేవుడు... 

“జగానా పాఠ్యం బుగ్వేదాత్ సామభ్యో గీఠహేవచ 

యజుక్వేడా దభినయాక రసా నాథర్వణాదసి” 

బుేదమునుండి పాఠ్యమును (1౭౫) సామ వేదనునుండి గీతమునుు, యజుర్యేదము 

నుండి అభినయ మును,అధర్యణమునుండి రసమును సంగ్రహించి నాట్యపంచమ వేదమును సృజించెను. 

క౯ (సీ. 



@ీ ఆయ్యంకి 'వేంఠటరమణయ్యగారి సన్మాన సంచిక 

ఈవిధముగ  నాట్యవేదము దివ్యోర్స తల్లిని గలిగి చతుక్యెధ ఫలపురుషపార్థ పుదముగ నిర్జీత 

నాట్య ఫలమును... 

కత క్రమం భరతం కాన్త్యంచ జ్ఞాన వై రాగ్య సాథనమ్” అని నారదులవారును, 

“ట్స ర్తమం భరతంక్యాన్ర్రం భుక్తిముక్తి ఫలహుదమ్ 

క్రానవై రాగ్య సద్బోధ కారణం “పూత దారయకమో* ఆని రావణుడును, 

కన్ఫత్యకీతాద్యభినమై రాజూశామ్ కై వఠం గురుం 

తోనయ దృరరళ్చాతి భుక్తిముక్తి ఫలపదమ” ఆని కోవాలుడును, 

కశాస్తాాణా ము ర్హమం కాస్ర్రం౦ం భరతజ్ఞాన సోభనమ్ 

కామ వైరాగ్య సద్బోథ కారణం బుథరంజనమ్” అని ఉసాడేవియున్ను 

క జన వ్వే శాట్వన్న తేంచ పరకాలో విశేనతః 

న ya న్: మభిచికే మవోక్సవే 
“ంయాతాయాం దేవయాతా9యాం వివాహే పీీయసంగమే 

నగరాణా మగారాణాం పిజేశే పుతుజిన్నని" అని నందికేశ్వరుడును వచియించి యున్నారు, 
ఈవిధముగ పై న జెప్పినవారందరు నాట్యశాస్త్ర గంథకారు లే. నాట్యము దివ్యమైన దే 

కాక; జేవరలు, చేవతాగణములుకూడ నాట్య పదర్శనములందు వాల్లొని నాట్యోత్సవములను నెరపు 

చుండుట హిందూమతధర్మళాన్త్ర సఇప్రదాయము. (పదోవస్తో తమున శివుడు శై లాసగిరియందు , 
(పదోమకాలమున పార్గతీసమకుమున తన్మయుడై నిత్యము నాట్య మొనర్పునని - వివరింపబడి యున్నది. 

ఈయర్థమును సూచించు గీతము అంధ చేశమున సంధ్యాకాలమున  (పఠలిగృహామున దీప 

వెలిగించగనే గృహిణులు ఈకిందివిధముగ పాడుట మనము గమనించదగును. ' 
“ శివుడు తాండవమా సేయునమ్మా క లాసగిక లో శివుడూ లలల 

శివుడు తాండవమాూ సేయును నిత్యమా, అవిరళేముగ జగదంబముందర 69 లీ! 

భారతి వీణచే కుతిబలుక, లయద ప్పకుండ బిన్మాడేవుడు తాళేముజేయ 

సారసుతులను 'సప్తతాళముల్య వారము ముట్టగ పిదోవ.వేశను లం త్రి! 
మురళి జేవేందుజే ఫూరింప శారాయణమ్నూలర్హి నూరియుచు మద్దెైలవాయింప 

ధిమిధిమి తద్ధిమి థిమిధిమి యనుచున్కూ భరతళాస్త్ర మాన పద్ధతి 'వెలునగ లం ల్లి 
(ప్రమధులు చూచి మిన్నుముట్టు నారాయణమూర్తి భీమయుచు ఆసాంగమే బట్ట 
తద్ధిమి ధిమి 'తెతె యనుచును అమరులు గొలువ అభినయించుచు వ. 

అస్లు రాధాకృష్ణ నాట్నమును ,హాందవులకు పరిచయమైన దే. బృందావనమందు గోపీ కా 

సమావృతుండై శ్రీశృవ్ల పరమాత్ముడు నాట్యము సేయును, గోపికలు జీవాత్కలు, శ్రీకృష్ణుడు, పరమా 
త్కుడు.జీవార్మ పరమాత్మల ఐక్య సంధాన మే ఈనాట్యము ఉద్బొధించుపరమ (ప్రయోజనము, శ్రీ 

కృన్ణుడు కాళీయమర్ధన నాట్యముకూడ నొనర్పును. దుష్టశక్తుల నణచుకే దీఏ సందేశము. ఈ విధ 
ముగ శివ కృష్ణ తాండవ లాస్యములు ఆధ్యాత్మిక సంచేశమును అందించుచున్నవి. ఇట్టనటచే భార 
తీయ ము మన ఉల్లాస పదాయినీ (ప౭మోాజనమ్మాతమేగాక  విజ్ఞానాత్మకమై, ఆధ్యాత్మిక 
దిదృయోభిని వేళ పూర్వక'వై యున్నదనుట, 

కలం (త) 



గంథభాండాగారోద్యమము 
(థీ మందలప ర్తి ఉపేందిళర్మ 

భారత'చేశమందలి జనసామాన్యమునకు విద్య 

చేర్ప్చిననాడుగాని మన బేశము నాగరికబేశ మని 

వీంచు కొనదు. ఇతర చేశములలోని జనులు విజ్ఞా 

నాంశములను ేలీసికొని తన్ను బేశమునకు 

అవసరమయినప్పుడు అర్పణచేసికొని తరిం 

చుటకు మానవుడభ్యసించిన సామాన్యవిద్య యే 

కారణము. ఆవిద్యను ప్రసాదించగల సంస్థలు 

పాఠ శాలలు, గ“ంథాలయములు., పృతివ్య క్తి 

యు పాఠశాలలో | పాధమిక విద్య నేర్చుకొనును. 

దానితో చదువుట, వాయుట బాగుగ అల 

వడును. తరువాత గ్రంథాలయము నాశోయించి 

వృద్ధిచేసుకొనును. 

మన దేశము నందును పాఠ శాలల నంటిపెట్టుకుని 

చదువను వా్రాయను చేతనయినంత వరకు నేర్చు 

కొనెడివారు కొద్దిమంది. వారు కృషపిక విద్యకో 

కార్మిక జీవితమునకో యింకో యితర పవిత) 

వృ త్తికో తమశ_క్రియుక్సులను అర్పించి అంచే 

పగలంతయు గడుపుచు పొట్టపోసి కొందురు. 

కాని తాము చదివిన విద్యను పాఠశాల వద 

లుటతోడనే “గుంటకట్ట గంటవాయింతురు,”] 

గంంథాలయముల స్థాపనో దైశము పిజూసా 

మాన్యము చిన్నప్పుడు తాము నేర్చుకొనిన 

విద్యను వృద్ధి చేసికొని విజ్ఞానాంశ ములను ఎక్కు 

వగా నేర్చుకొని విద్యావంతు డగుటకు వీళ్ళు 

కల్పించుటమే. 

పాశ్చాత్య చేశములయందు కొద్రిచదువును పాఠ 

శాలలనుండి నేర్చుకొని గ)ింథాలయాలలో తమ 

నిరంతర పర్మిశ్రమవల్ల పండిత్నులెనబుద్ధి మంతులు 
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శుక్కుురున్నారు. అందుకు కారణము వారు 

వయోధికులయిన తర్వాత గ్రంధ భాండాగార 

ముల నాశ/యించుటయు, బాల్యమున విధిగ 

పాథమిక విద్య (నిర్బంధ విద్యావిధానము ఉం 

డుట చేత) నేర్చుటయును. ఈ గ/ంఛాలయము తే 

వయోజన విద్యకు పబలా ధారములు, ఆ ఉద్య 

మానికి ఇవీ వెన్నెముక. 

గంధాలయాలవల్ల చదువు నేర్చినవారు నూటికి 

జర్యనీలో 99, జపానులో 99 జెన్కార్కులో 

99, అమెరికాలో 96, ఆస్ట్రియాలో 96, 

(ఫాన్సులో 96, వి)టకాలో 94, ఇండియా 9,4. 

పూర్వము మెకాలే వేసినలెక్కుల పకారము 

మన దేశములో చదువుకున్నవారు నూజికి ఐదు 

గురు. తరువాత హోెగ్రాగ్ కమిటీవారి లెక్కల 
పికారము నూటికి ఎనమండుగురు, ఇటీవలి 

లెక్కల ప)కారము నూటికి 9.4 అని లేలినది. 
పిజలలో నూతన చైతన్యము నూతనఖావో 
దయము కలుగవలెనని3 నిరక్షరాస్యత నిరూ 

లనము కావలెను. 1911 సంవత్సరములో పట్లా 

భిషే.కోత్సవమునకు ఐదవజార్డి చక )వర్షి మన 

దేశమునకు వచ్చినప్పుడు భారతీయులలో చదువు 

కున్న వారిసంఖ్య అభివృద్ధిచేసెదమని ప్రకటన 

చేసియున్నారు. కాని గాతైకు జెత్తెడే తోక 

యన్నట్టు వారి సంఖ్యలో మూత్రము మార్చు 

రాలేదు. . 

రష్యాలో జారుచక)వ ర్తి పరివాలన కాలమందు 

నూటి కీరువది ముగ్గురు మాత) మే చదువుకున్న 

వారు. సోవియట్ల పభుత్యములో ఈ సంఖ్య 

రా 



౮) ఆయ్యరంకి వేంకటరనుణయ్యగారి సన్మాన సంచిక 

మెనటు తెలియుచున్నది, 

= నాట్యఫలమును.._ 

కోత క్రమం భరతం కాన్ర్మంచ జ్ఞాన మై రాగ్య సౌధనమ్” అని నారదులవారును, 

కఉ క్రమం భరతంళా(న్త్యం భుక్తియు క్తి ఫలపిదమ్ 

క్ష్రానవై రాగ్య సద్చోధ కారణం మోతు దాయకమ్” అని రావణుడును, 

“నృత్య కీ తా ద్యభినరై రాజాశామ్ దై వతం గురుం 

తోమయ దృరతళ్చాతి భుక్తిముక్తి ఫలపుదవ్ో అని కోవాలుడున్సు 

కజ్ఞాస్తాంణా ముత్తమం కాస్ర్రం భరతేజ్ఞాన సాధనమ్ 

కామ వైరాగ్య సద్చోథ కారణం బుభరంజనమ్” ఆని ఉహెదేవియును, 

కవ జ్యే నాట్వన్న త్వేద పర్యకాలో విశేవతః 
గ్ శ ర మభిమికే మసోోత్పమవేో 
“యాతాంయాం జేవయాతాాయాం వివాహే ప్రీయసంగమే 
నగరాణా మగారాణాం పివేశే ఫుత జన్మని" అని నందికేశ్వరుడును వచియించి యున్నారుం 

ఈనిధముగ పైన జెప్పినవారందరు నాట్యశా స్ర్రగంథకారు లే. నాట్యము దివ్యమైన దే 
కాక జేవరలుు చేవతాగణములుకూడ నాటన్ష పదర ృనములందు పాల్గొని నాట్యోత్సవములను నెరపు 

చుండుట హిందూ మతధర్యణా(స్త్ర సంప్రదాయము. (పదోపషస్తో తమున శివుడు శై లాసగిరియందు , 
(పదోమకాలమున పార్యతీసమక్షమున తన్మయుడై నిత్యము నాట్య మొనర్చునని . వివరింపబడి యున్నది. 
ఈయర్ధమును సూచించు గీతము ఆంధ) ేసము న సంధ్యాకాలమున _ (పతిగృహామున దీప 

వెలిగించగనే గృహిణులు ఈకిందివిధముగ సాడుట మనము గమనించదగును. ' 
* శివుడు తాండవము సేయునమ్మా9 వై లాసగీరిళో శివుడూ ల లక 
శివుడు తాండవనూ సేయును నిర్యమాం ఆవిరళే ముగ జగదంబముందర 69 లీ 

భారతి వీణబే క్రతిబలుక్క లయదప్పుకుండ బిన్మాజేవుడు తాళేముజేయ 
సారసగతులను 'సప్పతాళేముల్య వారము ముట్టగ పిదోన.జేశను య... 

మురళి జేవేందుడే వూరింప్క శారాయణమూంర్డి మారియుచు మద్దెైలవాయింప 
ధిమిధిమి రద్ధిమి ధిమిధిమి యనుచున్కూ భరతళాస్త్ర మున పద్ధతి వెలుగ! +౭౭ శ] 

('ప్రమధులు చూచి మిన్నుముట్టు నారాయణమూ రి భిమయుచు ఆసాంగమే బట్ట 
తద్ధిమి ధిమి తెతె యనుచును అమరులు గొలువ అభినయించుచు ఎఎం త్రి! 

అట్లే రాధాకృవ్ణ నాట్నమును మోందవులకు పరిచయమైన బే. బృందావనమందు గోపికా 
సమావృతుడై శ్ర్రీకృవ్షపరమాత్ముడు నాట్నము సేయున్ను గోవీకలు జీవాత్మలు, ల్లీ కృష్ణుడు, పరమా 

౬ ఈ లక్రా శ్రీ ర క్ష ఢీ ప) లిక 
త్ముడు.జీవాత్మ పరమాత్మల ఐక్య సంథాన మే ఈనాట్యము ఉద్చోధించుపరమ (ప్రయోజనము. శ 
కృన్ణుడు కాళీయమర్ధన నాట్యముకూడ నొనర్చును. దుష్టశక్తుల నణచుకే దీని సందేశము. ఈ విధ 
ముగ శివ కవ తాండవ లాస్యమ:లు ఆధ్యాత్మిక నంచేశమును అందించుచున్న వి. ఇట్టనుటచే భార 

తీయ నాట్యము మన ఉల్లాస (పదాయినీ (పయోాజనమా(తమేగాక విజ్ఞానాత్మక మై, ఆధ్యాత్మిక 
దిదృయాభిని వే పూర్యక మై యున్నదనుట, ' 

కాం (శ) 



గంథభాండాగారోద్య మము 

(ఖీ మందలప ర్తి ఉపేందిశర్మ 

భారత దేశమందలి జన సామాన్యమునకు విద్య 

నేర్పిననాడుగాని వునదేశము నాగరిక చేశ మని 
వీంచు కొనదు. ఇతర చేశములలోని జనులు విజ్ఞా 

నొంశములను తెలిసికొని తన్ను దేశమునకు 
అవసరమయినప్పుడు అర్పణచేసికొని తరిం 

చుటకు మానవుడభ్యసించిన సామాన్యవిద్య యే 
కారణము. ఆవిద్యను ప్రసాదించగల సంస్థలు 

పాఠశాలలు, గిొంథధాలయములు, ప్రతివ్య క కి 

యు పాఠశాలలో | పాధమిక విద్య నేర్చుకొనును, 

దానితో చదువుట, వ్రాయుట బౌగుగ అల 

వడును. తరువాత గ్రంథాలయము నాశాయించి 

వృద్ధి చెసుకొనును. 

మన దేశము నందును పాఠశాలల నంటిపెట్టుకుని 

చదువను వ్రాయను చేతనయినంత వరకు నేర్చు 

కొ నెడివారు కొద్దిమంది. వారు కృపిక విద్యకో 

కార్మిక బీవితమునకో యింకో యితర పవిత) 

వృ త్తికో తమశ క్షియుక్కులను అర్పించి అందే 
పగలంతయు గడుపుచు వొట్టవోసి కొందురు, 

కాని తాము చదివిన విద్యను పాఠశాల వద 

లుటతోడనే “గుంటక ట్టి గంటవాయింతురు,” 

గ)ంథాలయముల స్థాపనో ద్దేశము ప)జాసా 

మాన్యము చిన్న ప్పుడు ఈము నేర్చుకొనిన 
విద్యను వృద్ధి చేసికొని విజ్ఞానాంశ ములను ఎక్కు 

వగా నేర్చుకొని విద్యావంతు డగుటకు వీళ్ళు 

కల్పించుటయీ. 

పాశ్చాత్య చేశములయందు కొద్దిచదువును పాఠ 
శాలలనుండి నేర్చుకొని గ)ంథాలయాలలో తవు 

నిరంతర పర్మిశ్రమవల్ల పండిత్ను లెనబుద్ధి మంతులు 
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చుక్కు_రున్నారు. అందుకు కారణము వారు 

వయోధికులయిన తర్వాత గ్రంధ భాండాగార 

ముల నాశ)యించుటయ్సు, బాల్యమున విధిగ 

పాథమిక విద్య (నిర్బంధ విద్యావిధానము ఉం 

డుట చేత) శడ్చిటయను. ఈ గ)ంభాలయము లే 
వయోజన వీద్యకు పబలా ధారములు,. ఆ ఆద్య 

మానికి ఐవి వెన్నెముక, 

గ)ంధాలయాలవల్ల చదువు నేర్చినవారు నూటికి 
జరత్రనిలో 99, జపానులో 99 జెన్మార్కులో 
99, అమెరికాలో 96, ఆస్ట్రియాలో 96, 

ఫాన్సులో 96, బి)టక౯ాలో 94, ఇండియా 9,4, 

పూర్వము మెకాలే వేసినలెక్కల పీకారభఘు 
మన దేశములో చదువుకున్న నారు నూటికి ఐదు 

గురు. తరువాత హౌనర్లాగ్ కమిటీవారి “లెక్కల 
పెకారము నూటికి ఎనమండుగురు, ఇటీవలి 
లెక్కల ప)కారము నూటికి 9.4 అని కేలినది, 
ప్రజలలో నూతన చైతన్యము నూతన ఫొఎవో 

దయము కలుగవ లెననిశ నిరక్షరాస్యత నిర్మూ 
లనము కావలెను. 1911 సంవత్సరములో పట్టా 

ఛిపే.కోత్సవమునకు ఐదవజుర్లి ర్లి చక్రవర్తి మున 

"దేశమునకు వచ్చినప్పుడు భారతీయుల ఫో చదువు 
కున్న వారి సంఖ్య అభివృద్ధిచే? సెదమని ప్రకటన 

చేసియున్నారు. కాని న్జ్రైకు 'బెత్తెడే తోక 
యన్నటు వారి సంఖ్యలో మూతిము మూరు - 

శాశేది ల ) ఎ 

రష్యూలో జారు చక )వ ర్తి రి పరివాలన కాలమందు 

నూటి కిరువది ముగ్గురు మాత్రమే చదువుకున్న 
వారు. సోవియట్ల 'ప్రభుత్వములో ఈ సంఖ్య 

రోల 



శ్రీ ఆయ్యంకి వేంకటరమణయ్యగారి నన్మాన నంచీక్ 

అద్భుతముగ పెరిగినది. చేశపురోభివృద్ధి ప్రజా 

దయము మనస్సులో పెట్టుకోని పోటుపడిన 

లెనిన్ మొదలగువారు సంకల్పసిదులు గనుక 

యితరనాగరిక దేశములు ద్మిగ్భమ జెందు లాగున 

తమ దేశమందు వయోజన విద్య వ్యాపింప 

చేసిరి. ప్రజలలో ఉన్న తో ధరి శ్రములను "విం 

ఫొందింప చేసిరి. పదిసంవత్సరములలో వబదివేల 

పుస్తుక భాండారములు, వబదివేల పాఠశాలలు, 

వబదెవేల సంచార గ)ంఛాలయములు పదివేల 

శేందిగ)ంధాలయములు నే స్తాకపించిరి. కొత్తగా 

కోటిమంది బాల బాలికలకు విదా ప)లోధము 

కలుగు వసతులు వర్పడినవ్. శతు సిని 

మాలు నాటకములు ఇలశేగి సేవచేయ మొద 

లిడినఏ. 

అమెరికాలో శాసనములుచేసి నిర్భంఫముగా 

గా)మములందు గంథధాలయములు నె సావించి 

ఫోట్లకొలదిఖర్చు పెట్టి వానినిపోపి. ంచుచున్నారు. 

శ్రీలు ప్ర క్వేక 'గంధాలయములు, పిల్లలకు 

పి ల్యేక గ గైంథాలయములు స్థావింపబడినవి. 

(గ్రంథాలయ “శాస్త్రములు అమెరికాలోనే ఉద్భ 

వించినవి. [ప్రధమ [గంభాలయ వర్షీకరణ (గంధ 
కర్హయగు మెల్ ఏల్ డ్యూయి తన “పిణాళశికను 

1873 లో అమెరికానుండి పృకటించెను, 

విచేక్టీయుల విజయమునకు ముఖ్య కారణము వవ 

స్గలు, వాని నిర్మాణము. ఈ నిర్మాణమునకు 

ఇంగ్లాండు అమెరికాలు పెట్టినది చేరు. అమెరి 

కాలో ఈ శ్మా స్త్రమునుగూర్చి నిరంతర పర్మిశమ 

చేసి బహు గ)ంధములను గూర్చిన పండితు 

లెట్టుగా నున్నారో అమే విటనులోకూడ శతా 

థ్క గ )ంథములను వెలయించిన గ్రంథాలయ 

శా స్ర్రపరిశోధకులును ఉన్నారు. అయా పిభు 
త్వములు పిరిని పోషించుచున్నవి. వీరి విధ్యా 

fe 

ధిక్యమును వృద్ధి చేయుటకు భాండాగారిక శిక్షణా 

తరగతులను స్టోవించుచున్నారు. 

జపానులో గ)ంఛాలయాదులవల్లశే ఈ మధ్య 

కాలములో గొప్పమార్పులు జరిగినవి. శ్రీలు; 

పురుషులు ' అధిక సంఖ్యాకులుగా చదువుకున్న 

వాచెరి. జర్మనీయందును అట్లనే జరిగియుండెను, 

అంతకాకపోయిన కించిదూనముగానై న చిన్న 

చిన్న "బేశాలగు స్వీడను, అస్టి (యా, జెకొస్తా 

పోకియా మొదలగునవి పదిలక్షలు, ఇరువది 

లక్షలు, నూటయీబది లక్షలు సాలుకు వెచ్చిం 

చుచు ఉద్యమము సాగించుచున్న వి. ప్రస్తుతము 

భారతీయ గ్రంథాల యోద్యమము ఉన్నతేస్థితికి 

శాకపోవుటకు మనకు సరియెన సంఘము "లేక 

వోవుటయీ కారణము, పూర్వము మనకు 
బహ్మోండమగు గ్రంథాలయ వ్యవన్థ ఉండినట్లు 

ప్రమాణములు కలవు, వేదయుగమే నుండియు 

స్ వ్యవస్థ వర్గి నర్షిల్లి నదట. అప్పుడు నోప్టిస్థలములును 

వానియరీదు “ గ)ంథదానములును “ఉన్నవట. 

ఆ కాలమందు పండిత పరివత్తులును [గంథ పేటిక 
లును ఉన్నవట. పరిశోధకుల కృషివల్ల దీనిని 
గూర్చిన విషయములన్నియు వ్య కృమయినవి, 

(గంథములు పారిపదులచే తీసికొని రాబడెడివట. 

అవి కేంద్ర)స్థానములనుండి ఇాఖాస్థానములకు 

కొనిపోబడెడివట. పరిషత్తుకు పు. స్థకములన్ని టిని 
పూర్తిగా చదివిన చదువరి పాఠకులకు క లెడి 

సంచేహములను తీర్చు వే త్త, మతవిషయములను 
బోధచేయు ఉపన్యాసకుడును నై సర్యవిధముల 

ఆ సంఘమును (కోశాగారమును) ఉన్నతికి 
తేగల్లినవాడగు కోళాచార్యుకు అధ్యక్షుడట, 

లిపింకరుం డనెడివాడు అతని ప్రవ్నేప్తాలను 

వా్రాయుచుండెడినాడట. పా)చీన కాలమందలి 

పరిస్థితులు ఇట్లుండెడివి, తరువాతి కాలములందు 



ఊడ _"ఇ₹ారప్రీయ గ)ంథాలయములు' గొప్ప 
ఇచ ష్ప్సుశే అనుభవించినట్లు కననగును. 
౨ద ౫ తక్షశిల వి|క మఠిల, ఓీదంత పురి, అమురా 

3 వేనా కాకరప[రు మొదలగు విశ్వవిద్యాలయ 

ఇంకో *. చేలకొలది వొాతపితులు భదిపర 
కాదట, సలంద, తతశిలలలో గంథాలయము 

క్ల తేక భవనము లుంజెడివట. రత్నో దధి 
మా చేతగల సౌధము గంథఛాలయమునకు 

తేట కింపబడినదట. ఇది నలందా విళశ్వపరివత్తు 

సుంజబంధించినది. పూర్ణము ఆర్యుల "దేవా 

సక్హహూలలోను, బాద్దుల విపోరాదులలోను, 

ఈలా స్థానములందును (ఆలయము లందును) 

ఎత చేటిక లుండెడివట. వాని యందలి గ)ంథ 

వా మి ద్యార్థులకును ఇతగులకును ఇచ్చి వివేకో 

పయయూను కల్పించెడి వారట. గుప్త్రవంశపు 

తౌతా కాలము భారత సంస్కృతికి స్వర్ణ 

భయుబు, వీరి క్రీ రె నంత ఉచ్చదశకు తెచ్చినది 

నెప్క్రంభాల యోడ్య మము నందున్న అస 

న ాగప అభిమానము విద్యాసః స్థలను 
౦ చుటలోగల పృతి లేని బెదార్యమును. 

తు, భుమాయూాన్సు వారి సామంతులును 

ం౨ఇాబయములను పోపించుటయందు వద్ధ 

౨శిడాయముండిరి. మహాక్చురు పరిపాలన కాలము 

యముుద్యమమునకు పో) త్సాహము కలుగ చేసి 

ఆతరువాత మహమ్మదీయుల పాలనము లో 

పో 9-త్పాహము పరసీమ ముట్టినది. 

వఏకవ్వులు, రెడ్డిరాజులు ఆ ఉద్య మమును 

ద౭క్కుంపచేసినను మన గ్రంధములు కొన్ని 

ఎయక్కులో పివాసమొనర్చుట తప్పినదికాదు. 
"కాడ వ చోళ చాణక్యుని ఛాండా.గారమందు 

ఎకు ఈ రామాయణప తి నేడు జర్మనీ దేశ 

జట “బో” విశ్వవిద్యాలయమునందు భద) 

గ౦ంథభాండాగారోద్యమము 

పరుపబడినదట, కృష్ణదేవరాయల కాలములో 

చేపాలయములు, శ్నేత)స్థానములు, పంచాయతీ 

కూటములు, గ)ంఛాలయములకు చేయూత లై. 

ఉండెడివట. శీ వారి భువనవిజయ భవనము 
సింవాపీఠితో అలరారుచుండెకిది. చింతామణి 

భవనము తదుపాంత భవనములు గ్రంథము 

లతో ఒప్తుచుండెడివి. దవీణాంధి నాయకుల 

"కాలమందు, మహారాష్ట్రల కాలమందును, 

గ౦థాల యోద్యమమునకు చక్కని పాపు 
కలిగినట్లు అక్క_డి అమూల్య ములగు తాళపత. 

గంంథాలయము లే నిదర్శన ములు, 

అడ్యతన కాలమందు అనిబిసాంటుగారి హోమ్ 

రూలు ప్రబోధనలవల మన (గంథాల యోద్య 

మమునకు మంచి వోహూదచు చేకూరినది. అనంత 

రము అఖిలభారత ధర్మ ్గ్శ్గంధాలయ సంఘస్థాపన 

వలనను (ఆల్ ఇండియా పబిక్ లెబ్ర)రీ అసోసి ' 

యేవన్), భారతవ రీయ గ)౨థాలయ సంఘ 

(ఇండియన్ లైబ్రరీ అసోసియేవన్) స్థాపనవల్లను 

చక్క_నిసేవను ఆయాసంఘముల కార్యదర్శులు 

శ్రీయుతులు అయ్యంకి వేంకటరమణయ్య 
పంతులు, అసదుల్లా సాహేఃబు బహాద్దర్ గారలు 

కావించి చేళీయులకృత జ్ఞతను నొందుచున్నారు. 
1914 సంవత్సరములో ఉపక )మింపబడిన ఆంధ) 

చేశగ)ంధాలయ సంఘము దాని కార్యదర్శిగా 

నుండిన అయ్యంకి వేంకటరమణయ్య గారి నిరం 

తర దీక్ష వల్ల కొన్ని వందల గ)౦భాలయము 

లను స్థావించగలిగినది. ఇరువది మూడు వారిక 

మహాసభలు జరిగినవి. ఆంధీ రాష్ట్ర) ఆందోళ 

నకు తొలుదొ_ల పారంభించిన దీ సంఘమే, 

గ్రంథాలయ సర్వస్యమను ఉత్తమ వర్ణమునకు 

చెందిన మాసపతి/కను నడపి కార్యదర్శులు 

' భాఫో సేవ, గ్రంథాలయ నేవ, అమోఘముగ 

ర౯,. 
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ఢీ ఆయ్యంకీ వేంకటరమణయ్యగారి సన్మాన నంచిక 

శావించియున్నారు. 1920, 1934 సంవత్సరము 

లలో ఛాండాగారిక శిక్షణ తరగతులు సంఘ 

యాజమాన్యమున వర్చాటు చేయబడినవి. 

యువజనులు గ )ంథాలయ నిక్షణనంది పల్లెలకు 

చేరి అక్కడి గ)ంథాలయములను సక )మముగ 

పాలించు చుండిన (గామపున రుద్దరణకూడ జరుగ 

గలదు. ఈ యునకులే ఉద్యమమునకు అంగ 

బలము. [పజలు, ప్రభుత్వము ఇచ్చెడు చందాలు 

అర్హబలము. పాశ్చాత్యు వీ విషయము నందు 

అదర్శప్రొయులు. వాషింగ్ టన్ లోని _లెబిరీ 

అఫ్ కాం mసు(Library of Congress Washing- 

ton} 1932_88 సంవత్సరములో సాధారణ Xo 

థాలకు పత్రికలకు మాతము 80000 “లా” కు 

సంబంధించిన గ్రంథాదులకు 50000 గు)డ్డివాళ్డు 

ఉపయోగించుకొను (గంధములకు 90,0౮0 విరా 

ళము లీయబడినవి. ఇవి వార్షికముగవచ్చు విరా 

ళములు. ఇవి గాక పగీ'క్యేకముగా శాంక్ష 

నగు విరాళములు నుండును. వినిమయము 

నకు (EXxChanGe) వచ్చు గంధములు కొన్ని 

వందలుంకును. 1980-81 సంవత్సరము నందు 

పయి వాషింగ్ టన్ గ )ంథాలయమునకు అమెరి 

కాలో పికటితములగు అన్నిరచనలనుు వినిమ 
యమునకు గాను పంప బడు అన్ని ప్రచురణలను 

భునహాయించి వేసి ప్రత్యేక ముగాకొన్ని గంధ 

ములను ఖరీదు చేయుటకు 1500000 ప్రభుత్వము 

వెచ్చించియున్నారు. పృతీసంవత్సరము |గంథా 
లయాలకు విరాళము నింత ఉదారముగనుండుట 

చేతనే వానియందులక్షలాది (సంఖక్ల) (గంధము 

లుండును. పై గోంథాలయములో కలిశీశ206లు, 

మాసో లోని లెనిన్ పబ్లిక్ _లెబిరీలో 

ఆఆ లు వ్యారిన్ న్ లోని విల్చియోతిక్ నేవు 

శేల్ల+ &6 ఎఏ000 లు, ఇంగ్లండు. లోని బ్రిటిమ 

రోజో 

"వాత ఆస్లి (యాలో 1697 లో, 
ట్ 

మభూజియములో 400000 లు, స్కా-ట్లండు 

లోని జాతీయగి౦థాలయములలో 8000000లు 

సమకూడియున్న వి. ఇళ్లే ఇతర జళోస్టేవోకియా 
లోని జాతీయ గంధా దానము లన్నింటను కలిపి 

eres ర1/000 లు 

స్విట్టర్ లెండు ,, 11 600000 లు 

లు 19 59 500000 లు 

ఐర్గండు 1) 9 800000 లు 

అక్క_డి గింథాలయములవారు సేకరింప గలి 

గిరి. మన చేశమందలి ఇంపీరియల్ లైబ్రరీలో 

కూడ మూడు నాల్లు లక్షలకు మించి (గంథా 

లుండన్ర పభుత్భ్థము ఆయా పాశ్చాత్య చేశము 

లలో copy right గ”ంఛాలయాలు స్థాపించి 

వానికి ఆయా బేశములలో పికటింపబడు ప్రతి 

(పచురణను పంవితీరవ అెనని శాసించుచుందురు. 

ఇట్ట (గంథ భాండారములు ఫా”న్సు దేశమునందు 

1527 లో ప )థమముగా నిర్మింప బడినది. తరు 

ప్రుష్యూలో 

1699 లో, గ్రేటుబిటనులో 1814 లో, 

యు. యస్, వలో 18697 లోను వెలసినవి; ఈ 

జాతీయ గ్ర౮ంఛ్రాలయాలు, అట్టు జాతీయ గుం 

ఛాలయములు దృశ్యమాన మైన ప్రకటనలను 

కలిగియుండ డాని నుండి రాష్ట్రాయగంధాలయ 

ములు, కేంద)గింథధాలయములు పుస్తకములను 

బదులుపుచ్చుకొని, తమ వంతు వచ్చి నపుడు 

తాము తమ కింది జిల్లా తాలూకా, గామ [గం 

థాలయములకు ఎరువు ఇచ్చుచు గ్రంథ సమో 

రక్రణ పద్ధతిని (Regional Co-operation) అచ 

రణల మెటును, 
లు 

వున దేశమునందు కాపీ రెటుగ ,ంథాలయములు 

“"లేవ్చకనుక ప్రస్తుతము విశ్వవిద్యాలయ గం౦ంధా 



లయములుగాని రాజధాని నగకముబందలి సార 

జనిక గ్రంథాలయములుగాని ఆపని నిక్ళహించి 

పఠితలకు అభీష్టగ )౦ధముల నందజేయ వచ్చును, 

పి ల్యేక శాఖలకొరకు ఏర్చశిన ఢిల్లీలోని గవర్న 
మంటు ఇండియా రికార్డుఆఫసు ఇంపీరియల్ అగి 

కల్చరల్ ఇన్ సిటూ్య్యూటు డేరాడూనులోని వ్రింపీరి 
యల్ ఫారెస్టు ఇన్స్టిట్యూటు, బెంగుళూరులోని 

ఇండియళ౯ _సెన్సుళన్ స్టిట్య్యూటు లలో ఉండే గం 

ఇాలయూాలు ఆయా ప్రల్యేక శాఖులలోని గం 

థాలు ఎరవిచ్చుట కుపకరించును. మన దేశము 

గంథాలయము నిర్మించు. విషయ మందును 

ఒక విశిష్టమైన పద్ధతిని ఏర్పాటుచేసి అదిఅమలు 
లోనికి వచ్చునట్లు పాటుపడవలెను. దేవాలయ 

నిర్మాణములో గమనించు విశిస్టత యె చేవీ ఆల 

యముల నిర్మాణమునందును చూపిన యు కృము, 

అట్టి గ )ంభాలయములు తప్పక చదువరుల 

నాక ర్థించును. అప్పుడొకొ్కొ-క్క-నికి కావలసిన 

గింథధములను _ సంపాదించు కొన వచ్చును, 

నార్వేలో ఒక్కొ_క్క-నికి 8 సంపుటముల నీయ 

గల గ్భంధసంఖ్య భాంజారముల నున్నదట, 

స్వీడనులో 13 53 

ఇంగ్లండులో 13 1 

అమెరికాలో 3 5) 

వ యోజన విద్యావ్యా వికి -ఈ[(గంథాలయములు 

మిక్కిలిగా ఉపకరించుచున్న వి. డెన్క్మార్కులో 

16%, స్వీడనులో 12%, ఇంగ్గండులో 12%, జర్క 

సీలో ౨.6%. ఇండియాలో [గంధాలయాల్ిట్ట పని 

వేయుట కెంత సమర్ధములో మన నమూాహించు 

కొనవచ్చును. మన దేశమందు కర్రక కార్మికులకు 

గ్రంధాలయ సేవ వారుండుపొలాలదగ్గరకు ఫౌక్ట 

రీల దగ్గరకు పోయి చేయుటకు వసతు లేర్పాటు 

చేసిననువాలు. ఇవిగాక గంధాలయములుచేయ 

గంథభాండాగారోద్యమము 

వలసిన పనులండటకు విదితమే. అవి ఆచరణ 

లోనికి రాకుండుటకు కారణము తగిన సిబ్బంది 

"లేకపోవుట, (పభుత్యసాహాయ్యము లేకపో వుటయె, 

గ)ంథాలయ శాఖకును విద్యా శాఖవ లెనె ఒక 

డైరక్టరు, ఇ్రతరఉద్యోగులు నేర్పాటుచేయబడి, 

పంచాయతీలనుండి, సవాకార సంఘములనుండి, 

చేవాదాయ ధర్మాదాయముల నుండి కొంత 

సొమ్మువంతున ప్రశ్యేకించి ఒక నిధిని ఏర్పాటు 
చేయబడి ప్రి క్యేక శాఖ నిర్మ్యాణమయిన నాడు 

గ )ంథాలయముల కార్యక )మములో ముఖ్య 

మయిన అత్మ కు తేజకరములై న కాలక పాదుల 

జరిపించుట, శాసనముల నాణెము, తాళపత్ర 

గంధములు సేకరించుట్క యాత్రలు సాగించుట, 

ముదితా ముదిత గ)ంథముల జాపికాల 

నప్పటికప్పుడు తయారుచేనికొనుట మొదలగు 

కార్యములను మనఃపూ ర్తిగా చేయవచ్చును. 

భారత బేశ మందలి వ్యవసాయదారులు 

సుమారు ఆరునెలలు పనిపాటలు లేకుందురు. 

ఈ అర్థ సంవత్సరము వ్యర్భముగ చాలమంది 

పొద్దుపుచ్చు చుందురు. భాండాగారములు (పతి 

గా )/మమందును స్థావింపబడిన ఈ నిర్వ్యాపార 

తము దానివలవచ్చు నష్టములు నాకన 

మొందును. మన చేశమందు పూర్వము శిధి 

లములయిన గ్రంథములు పెక్కు. కొన్ని నాటి 

రాజుల ఆదరణ లేకపోయినవి. ఇతరుల కిచ్చుట 

కిప్టము లేక గోడలలో పూడ్చి దాచి పెట్టుటచేత 

నాశనమయినవి. మశతావేశములచే మంటపెట్ట 

బడినవి. చెదలపాలయినవి. ల్రప్పుడు మిగిలిన 

గంథసంపదయె కొద్ది. దానిని భఛ్యదపజచుటకును, 

ఆరోజుకారోజు అభివృద్ధియగుసార స్వతము నిష 

పము చేయుటకును [గంథాలయముల పెంపు 

ముఖ్యము. 

గ 
రోల 



గం భాలయో ద్య మము 

శ్రీ యం. సత్యనాధాయణ 

(గంథాలయోద్యమము అనగానేమి£ ఈ యుద్య 

మమునందు పాశ్చాత్య చేశములు, అందునను; 

బరోడాదేశము మరింత హెచ్చుగ అ గస్థానము 

వహించుటకును, మన దేశము దీనదశయందుండు 

టకును గల కారణము లెవ్వి! ఈ యుద్యమ 

ముఖ్యో దేశ మేది? దీనిని మన దేశమందు ఎట్టు 

అభివృద్ది చేయగలము? అను విషయములు 

చర్చింతిము. 

గ్రంథాల యోద్యమము అనగా వ్రాయుట 

చదువుట వచ్చు పగి శ్రీయు, పురుషుడును, 

చబాలుడును, బాలికయు గ ౧౦థములను ఉపయో 

గించునటుల చేయుట; ఇంతియేగాక (వాయుట 

చదువుట రానివారికి సయితము చదువ నేర్చు 

కొని (గంథములు పఠించుటకు ఉత్సాహము 

కలిగించుట. భగవంతుడు తనకు యిచ్చిన జన 

మును మానవుడు అభివృది చేసికొనుటకున్నుతన 

యొక్క- జీవితమును పవిత/వంతముగను పురు 

పార్గసాధకముగను చేయుటకును ఈయుద్యమము 

తోడ్పకుచున్నది. 
పాశ్చాత్య దేశములందు నీ యుద్యమవ్యా 

పకమునుగూర్చి జరిగెడి కృషి. ఇంతయని చెప్పు 

టకు అలవికాదు. ఇందుకొరికు ఆయాయిబేశము 

లలో ప్రఖ్యాతి వహించిన విద్యాధికులు, గొప్ప 

ఉద్యోగస్తులు ఘనత వహించిన వర్తక శిఖా 
మణులు మొదలగువారు సంఘముగా వక్పడి 

(పత్యేక సమావేశములు జరపి ఈ గ )ంథాల 

యోద్యమము నెవ్యిధమున దినదిన పృవర్గ 

మానము చేయగలమను విషయమును. గూర్చి 

కోర. 

చర్చింతురు, దిన పత్రికల యందు గ )ంథాల 

యోద్యమ పాళ_స్త్యము గూర్చి అనేక వ్యాస 

ములు ప్రచురింప బడుచుండును, 

గంధథాలయ విశేషములను షతికా విశేఖకులును 

పండితులును ష్యతికల యందు | వాయు చుందురు; 

బడివిల్ల లకు చదున్ర చెప్పు ఉపాభ్యాయులు వయ్ 

గ/౦థాలయ మందు తమ బెలుర కుపయోగ 

కరమగు గ్రంథము లున్నవో ముందుగా తెలిసి 

కొని ఆ గ)ంథనామములను,అవియున్న (గంథా 

లయములను వారికి: డెలిసి వారు వాటిని చదువు 

నటుల పో)త్పాహాము చేయుచుందురు. 

కూలివాండు పనిచేయు కర్మాగారముల యెదుట 

గోడలమోాద వారికి పనికివచ్చు గ )ంథముల 

వేర్లను, అవి దొరకు ౫ )ంథాలయముల వేర్లను 

వా)తురు. ౫ )0ఛాలయముల యందుండు వేరు 

వేరు గదులను చెశమునందు _పఖ్యాతివహించిన 

పురుషుల వశమునందుంచి ఈ విధముగా వారి 

యభిమానమునుం జూరగొందురు. పతిగ)ంథా 

లయమునందును వివిధభావల వారాపత్తిక 

లుంకునుః పాటకజనము చేశ కాల పరిస్థితులను 

గురించిన విశేషములను చదువుకొనుటకు వచ్చి 
ఆ గంంథాలయముననున్న గ్రంథములను పరిక్సీ 
లించి వాటిని చదువుటకు కుతూహలపజెదరు, 

ఇవిగాక ఎల్లచోట్లను నిర్బంధ విద్యాశీక్షణము 

గలదు. దీనిప్రి కారము ప్రేపురుషులుకాని, బాల 
బాలికలుగాని విద్యావిహీనులై యుండరాదు. 

విద్య ఉచితముగా గబిపబడును, ఈ శాసనమును 

ధిక్కరించి ఎవ్వడై నను విద్యాశిక్షణ "బేకుండ 

"వెద పెద 
ది ది 



నున్న యెడల వాడు. శిశ్నీంపబడును. గ్రంథా 
లయములను సాపించుటకు ఏలులేన సలముల 

యందు ప త్యేకముగా తయారు చేయబడిన 

పెళ్టులలో పు _స్తకములు పెట్టి అనేక ప్రదేశముల 

కంపి జనసామాన్యము గంథములను చదువు 

నటు చేయుదురు. బడిపిల్లల కుపయు క్రమగు 

గంథములను (చదువునట్లు చేయుదురు.) ఉపా 
ఛ్యాయుల వశమున నిత్తురు. మరియు ప్రత్యేక 
ముగా “నియమింపసబడు భాండాగారి యొకడు 

వీదలు నివసించు కుగా)మములకుపోయి చదువ 

గలవారికి పు స్తకములనిచ్చియు, చదువురాని 

వారికి తాను స్వయముగా చదివిచెప్పియు జ్ఞాన 

మును వెదజల్లు చుండును. పాశ్చాత్య దేశముల 

యందీ [గంథాలయోద్యవమము పై జెప్పిన విధము 

నను, ఇవియేగాక ఇంక నితర పద్ధతుల వలనను 

దినదినాభివృద్ధి నొందుచున్నది. 

(గంధాఐలయోద్యమము బాగుగా దేశమంత 

టను వ్యాపింప చేయవలెనన్న కేంద్ర గంంథా 

లయ మొకటి పృతిస్థాపన చేయవలెను, బరోడా 

రాష్ట్ట్ర్రమందు గ )ంథాలయోద్యవమము బాగుగా 

వ్యాపించినది. ఇట్టి సంస్థమూాలముననే బరోడా 

గాయశక్యార్ గారు అమెరికా ఖండమందు వర్ధిల్లు 

చున్న సౌెర్మ్గంధాలయోద్యమము (Public 

పరిశీలించి, ' Library movement) చక్కగా 

బాగ్చెను అను పండితుని అమెరికానుండి రావించి 

అతని యజమాన్యమున బరోడా కేంద (గ్రంథా 

లయమును స్తావీంచిరి, సామాన్య గంఖాలయ 

ములందు దొరకని అమూల్య (గంథము లీందుం 

డును, 

సంబంధించిన వారెవ్వరై నను ఈ కేంద గ్రంథా 

లయమునుండి తమకు కావలసిన పుస్తక ములను 

బడయవచ్చును. ప 9 త్యేకపు స్త భాండాగారు 

రాష్ట్రామందలి గ)ంఛాలయములకో : 
NR) 

గ్రంథాలయోద్యమము 

లను కొందరిని నియమించి వారిదాంరా పుస్త - 

కములను వివిథ పాంతములకు పంపి జనసామాన 
మున కందజేసి _ విద్యాభివృద్దికి తోడ్పడిరి. 
ఇది యటుండ అరాష్ట్ర[మందు ఉచ్చదశయం 

దుంగసటకు ముఖ్య కారణమిది. ఇంటిపన్ను,వృ క్తి 

పన్ను, రాబడిపన్ను మొదలగు పన్నులవలె 

అచట గ ,0థాలయోద్యమకప్పము (Library 

Legislation) అనువేరనొక పన్ను ప్రజలపై 

విధించి, అందువలనవచ్చు ధనమును గ)ంథా 

లయముల నిమిత్తము వెచ్చించెదరు. 

పాశ్చాత్య చేశములతో సరిపోల్చి చూచిన 
యెడల ఈ యుద్య మము మనచదేశమందు ఆవ 

గింజలో అరభాగము కూడ లేదని చెప్ప 

వచ్చును. దీనికి ముఖ్య కారణము విద్యాఖికులు 

మన దేశమందు బహుస్యల్పముగ నుండుట. చెన్న 

రాష్ట్రమునందు 1008 6 గురు మ్మాతము చదు 

వుకున్నవారు కలరు. మనబేశములో నూటికి 

తొంబదిమందికి వై గా పల్లెటూళ లో నివసించు 

చున్నారు. వారిలో చాల తక్కువమందికి 

మాత్రము అత్షరజ్ఞానము కలదు. మిగిలినవారు 

అదియు లేనివారే. గాొమములలోనుండు పాటక 

జనము దినమంతయు కష్టపడి పనిచేసి సాయం 

కాలమువచ్చి భోజనము చేసి పందుకొనుటయే 

గాని వారికి ఈ గ)ంథాలయములతో గాని తది 

తర సంస్థలతో గాని ఏవిధ మయిన జోక్యమును 

సంబంధమును లేదు. విద్య లేనివాడు వింతపళువు 

అని పెద్దలు వక్కా-ణింతురుం 

విద్యనిగూఢగు_ప్టమగు 

విత్తము రూపము పూరుపాళికీ౯ 

విద్యయశ స్సు భోగకరి 

విద్యగురుండు విదేశ బంధుడుక్ 

శో౯ 



శ అయ్యత్తికి వెంకటరమణయ్యగారి సన్మాన సంచిక 

విద్యవిశిష్ట దై వతము 
విద్యకుసాటి  ధనంబు లేదిలన్ 

విద్యనృపాల పూజితే ము 

విద్యనెరుంగని వాడు మర్వుడే 

విద్యకు అంతులేదు. ఇది అపారము, విద్య లేని 

అజ్ఞానులకు విద్యాదానము చేసి వారిని విజ్ఞాన 

వంతులుగా చేయుటకంకు పుణ్య కార్యము పరా 

కటి ఎంచెన కలదా యోజింపుడు. తాము 

విద్యావంతులము, పండితులము అనుకొను వారికి 

కూడ గ ంథాలయము లత్యంతావ శ్యక ములు, 

పల్లెటూరిలో చాలమంది విద్యావిహినులై 

యుండుటకు కారణము నిర్భంధ శియూ విధానము 

మన చేఠశమందు లేకండుటయే. (గంధాలయోద్య 

మము చక్కగా మన చేశమున సాగవలెనన్న 

ముందుగా (గామపునర్ని ర్యాణమునకు (Rural 

reconstruction) |? గంథాలయములు పూనుకొన 

వలెను పతి గామ మందును గ్రంధాలయ 

ములు స్థాపించుట క ఎల్లరును పాటుపడ వలెను, 

పల్లెటూళ్ళలో నివసించు పాటకపు జనమునకు 

సంవత్సరమునకు 6 నెలలు పరామముండును. 

ఈ కాలమును వృధగ వ్యయపరుప కుండుట కై 

వారికి విద్యనేర్పిన మిగుల (శ్రేయస్కరము. మన 
"దేళమున గంథాలయోద్యమము విరివిగా 

సాగవలెనన్న దొరతనము వారిని, పురపాలక 

సంఘములను చేశక ల్యాణమున వై ఈ దిగువ 

నుదవారించిన కార్యములు "దేశవుందంతటను 

ఆచరణలో పెట్టమని పార్గించ వలెను, 

1. మనదేశ మందంతేటను నిర్బంధ నిశా విధా 

నముకము ప వేశ పెట్ట వలెను. ఇందు నిమిత్తము 

పురపాలక సంఘములకు, స్థానిక సభలకు శాసనము 

ప్రకారము పన్ను విధించ వలసిన అవసర 

మేర్చడు చున్నది. దీనిని అమలులో పెట్టుటకు 

వా్ళా 

వారు చాలాధనము వృయపరుప వలసిన అవసర 

మేర్పడు చున్నది. అట్ట అవసరము లేకుండ 

పారంభవిద్య నిర్పంథముగ నుంచి ఉచితముగా 
లేకుండ చేసిన వి సి చ్యాభివృద్ధికి తోడ్పడిన 
వార య్యెదరు, 

2. _దొరతనమువారును, పురపాలకసంభఘుము 
లును విద్యాలయములను, గ )ంథాలయములను 

ప్రతి గా)మములో స్థావించవ లెను. 

ల పతి విద్యాలయము నందును పు స్తకభాండా 

గార ముండవలను. ఈ భాండాగారములకు 

కావలసిన పుస్తకములు పైచెస్పిన సంస్థలే కొన 

వలెను. ఛాండాగారివేతనము భాండాగారము 

లోని పుస్తకము లుపయోగించు వారే భరించ 

వలెను. ఈ భాండాగారి వారమున కొకమానై 
నను విద్యాలయములు లేని గాామములకు బండ్ల 

మీద పుస్తకములు కొనిపోయి ఇయ్యవ లెను. 

సమోపముననున్న గా)మస్థులకు వారికి దగ్గరగ 

నున్న భాండాగారములోని గ)౦ధము లుపయో 

గించు కొనుటకు హాక్కు_లనియ్యవ లెను. 

4, పారంభవిద్య నేర్పునపుడు వీదలకు వారి 

వృత్తులకు; సంపాదనకు ఉపయు_కృమగు విద్యను 

కూడ నేర్పించవ లెను. 

శీ. రాత్రులందు పాటకపు జనమునకు చదువు 

చెప్పు వర్పాట్లు చేయవలెను. దీనికిగాను వేరే 
ఖర్చు అవసరము లేకుండ గా )మములలోనున్న 

_ ఉపాధ్యాయులను, విద్యానంతులను, పండితు 

లను, గార వార్గ్లముగా పనిచేయునటుల నియ 

మించవ లెను, 

0, పితిఖాండాగారము నందును _ దినపతి)క 

లుండవలెను. చదువురానివారికి భాండాగారి 

వార్తలు చదివి వినిపించుచుండ వలెను, (గంథా 



లయాద్యమమును గురించి వారికి బోధచేసి 

వారికి విద్యయం దాసక్రి పుట్టంచవ లెను, 

7. దినష తికలను, పురాకోతిహాస భారత, భాగ 

వత, రామాయణాది సద )ంథములను పత్మివతా 

చరితిలను వారమున కొకసారియెనను స్త్రీలకు 

వారిండ్లకు బంపుచుండవలెను. ఏనిని కుటుంబ 

ములో నొక స్త్రీ చదివినయెడల మిగిలినవారంద 

రును, ముఖ్యముగా బిడ్డలును జ్ఞానవంతు లగు 

దురు. 

8. పె నిచెప్పిన సంస్థ లేగాక ధనవంతులు ద్రవ్య 

సహాయముచేసి జనసామాన్యము విద్యాభివృద్ధికి 

తోడ్పడవలెను. 

ఇక్టేగాక పెని చెప్పినటుల పాశ్చాత్య దేశములలో 

గోంథాలయములు 

సీ యుద్యమమును ఎట్లు 
చున్నారో అట్లనే మన దేశమునందు కూడా 
చేసిన గృంథాలయోద్య మము విషయమున మన 

చేశముకూడ ఇతర బేశములతో సరిమైన స్థానము 
నలంకరింపగలదు. 

గ్రంథాల యోద్యమమును మన దేశమున [పదా 

రము చేయుటకు శీ అయ్యంకి వేంకటకమ 
ణయ్యగా రును మ।దాను (గంథాలయ సంఘము 

వారును (Madras Library Association చాల 

మట్టుకు కృషిచేసిన సంగతి అందరికి 'కెలిసిన చే. 
మానవసేవ కై పాటుపడుచున్న పీరికి పర మేశ్వ 

రుడు అయురారోగ్య భాగ్యములిచ్చి రశీంచు 

గాక, 

A 

గంథాలయములు 

శీ) కాకాని నరసింహారావు 

శ్రీలకు నున్కిపట్టు గుణశీలమహత్వము కాటపట్టు; వి 

ద్యాలలి తానురాగ సుపథమ్ములం జేర్పగ నాదిమెట్టు; వి 

ద్యాలయలో డయిట్టు; సుగుణాళి వెలిం7డి పూల చెట్టు; గం 

ఛాలయ మిటి డటిదని యార్యుల శీ వచియింప నేటికో, 1 
వ రు 

పొత్తము లెల్లవిల్చి జనముల్ పఠియింపగ లేరు గాన న 

త్యు త్త మమైన (గంథముల నొక్కె_డ జేంచి యెల్లవారికిన్ 

వితము లే కొసంగుటను విద్య వివేకము నైక మత్యము౯ 

చి త్తమునందు పాదుకొను చింతలడంగును సౌఖ్యమా బ్బెడున్ . 9 

వినయ ముసంగువిద్య యని వేత్తలు చెప్పిన; పద్యపుష్పమున్ 

మననముెసీయం౭ దొనలగల మంచి యరుంగగనౌను; విద్య దు 

రనులు హారింపంజూలసి యచంచల మైన ధనమ్ము; విద్యయే ॥ 

కైనుగవ; యది రానియెడం. గన్నులు లేని కబోదియే యగున్, 
యు 

5 
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గంంథధాలయముల యాపశ్య కత 
(శ్రీ పరిదంగ (శ్రీనివాసరావు 

గ)ంథాలయముల యావశళ్యకతను "కెలునుకొను 

టకు ముందు అందలి గంథములను గడచి 

"తెలుసు కొన వణసీన యావశళ్యకత నటులు 

చున్నది. 

మొట్ట మొదట అంధ) బేశ గ్రంథ భ'ండాగార 

పతీనిధుల సభ శ్రీ చిలకి మ. ర్స్ లభ శనరిసిం 

హం పం తులవారి యాధిపత్యమున 1014 వ 

సం! రం॥ ఏవి )లు 10 వ తేదీని Erraruus 

యందు జరిగినప్పుడు, బరంపురం అంధ పీ 

వర్గ్షనీసమాజము తరఫున నేను పృతినిధిగా'సర, 

గ ంథాలయోద్యమమునుగూర్చి ముఖ్యముగా, 

"చెండు సూచనలు చేయుట తటస్థించి; ద. అందు 

మొదటిది అప్పటివరకు ప్రచురింపబడిన అభి 

గ)ంథములను అన్నిటిని తెలుసుకొని ౫ 

లోని విషయమ:లను ఒక విభజంపబడీన గ Jom 

పట్టికను తయారు సేయనటలనసీనది. రండ ఫట 

అప్పటి! అం(గ్గ చీశములోనుస్న అన్ని ne గ్గ! 

లయముల దష క. జరి పొటసనాొది సంతు గ్ర 

వివరముగ తెలుసు కొనవణసీనదీ. “మి * తం) 

మీద తేలుఉన్నది” అంట, “మీకీ తీసి పడు 
దురూ అన్న ట్లు అ రెండు పనులను సిర 

పించు బాధ్యతను అఆ సభాశార్యనిర్వాహకులు 

నా మోదనే పెట్టిరి. అందుకు గాను శావలసీన 

ఆంధ గ) ౦థముల పట్టికలను 'పెక్కి.0టిని నాగు 

సమకూర్చుటయందును, గ్రంథాలయ RY గదు 

లను తెలుసుకొనుటకు చే నేర్చరచిన నీమూన * 

ఫారమును అచ్చా తించి, ఆయా గంగా లయ 

ములకుబంపి, ర్త వివరములను దస్పించుట 

Xoo 

wh 

బ్రా 

యుందును సభ కార్యదర్శిగారగు (ఆ వేంకట 

౧మణంయ గారు నొకు దుగుల శోజునేరి. 
అం) గ Jp యాగకారల నద నుండియు, 
న్వ్స్ గం 'అయాధికారుల వద్ద' నుండియు, 

అనక స స్ టన ౫ గోప్పించియు, గవర్న మెంటు 

(సీమ లలన అన సంవత్సర ములుగనున్న ఫోర్టు 

సిర etn (మచురింపబడిన అంధి 

గ్రంధ ప భన ష్టం సేషరంచియు, అనేక చోట్ల గల 

ఓ, isn Yop స్స గను స్వయముగా పరిశీలించియు, 

సుమా ను అయిదువేల గగంథనామములను సం 

పొడించి, వాటలోని విషయములనుబట్లి గ ంథ 

మును మీ భజిుపబూనుకొని మహా రాష్య్య గంథ 

మును సభిజించిన మహా బేవ గోవిందరానడే 

గౌగంయముక్క (యు, అ౦ గయ గ్రంథములను విభ 

చి ఎవ్యర్టుదొర గాగయొక.యు పద్ధతులను 
కొన్ని మూ ములను * అనుసరించి, 16 ఆంధ 9 
సగము క్రించను, 10 అంగి 'గ్రీయ వర్షముల క్రిం 

వసు, గంథములనన్నిటీని 'ఏభజంచీ “ఆంధ 

గ HUE *ముచంది క” యను సీర నొక పాత్త 

మును గ మారు'ేసి ఆంధ) దేశ గ్రంథ భాండా 

గా రాధ శారు సమర్చించితిని, దానిని వారు 

918 సంవత్పిరమున విశాఖపట్టణమున జరిగిన 

K)oF య | ప్రద ర్శనమున బోవర్శించిం. రీ ర్తి 

శేషుని గికుగు రామమూర్తి పంతుల వారా 
వొత్తి సము జూచి, సంతసించి మిగుల పోోత్స 

హించిర. తదనంతరము, అంధ్ర దేశ గ్రంథ 

భంజా' గారనంఘాధి కారులు, “అంతవరకు చేసిన 

వనిసి ఇంకను ఎక్కు. వ సమర్థతతో నిర్వహించు 



టక, 'జేశోద్దారక న్దీం కాశీనాథుని నాగేశ్వర 

రావుపంతులవారు పూనుకొనినందుని” వారికా 
పని యొప్పుగించిరి. i) పంతులవారు 1929 లో 

పీచురించిన యక ఆంధ వాజ్యయ సూచిక 

యను 450 వేజీలు గల యువ్ద్రంథ పకట 

నమును పోత్సహించిన తొలి ప్నయత్న 

మచే. దీనిని బట్టి ఆంధమున గల [గంథములను 

వాటిలోని విషయముల స్వభావమును కొంత 

వజఫ$ తెలిసికొన నగును. ఆ విషయములను 

తెలుసుకొన వలసిన యావళ్యక తను గూర్చి 

చ ర్పింత ము, 

జ్ఞానము ఫాందుట యనగా మనుజుడు నిజముగా 

గెనయందు మరుగు బడియున్న జ్ఞానమును 

వ్య కీ కరించుటయే; విద్యయనువేర మనము 
ఉపయోగించు గ )౦థ పఠనము మనలో మరుగు 

పడియున్న ఆ గంథములోని విషయ సంబంధ 

మైనజ్ఞ్యనమును పెకి లాగుచున్న డి. అటుల లాగ 

బడినప్పుడే మనము గ)ంథపఠనము వలక సంపా 

దించిన జ్ఞానము మనది అ౭బడుచున్నది. దీనినే 

“గ్రహించుట! అనుచున్నాము. అటుల లాగ 

బడనంతవరకు ఆ విద్య మనది గాకయుండి 

మనకు ప్రయోజనకారి కౌొజాల కుండును. 

“All Knowledge is only Remembering" 

గ)ంథపఠనము నలన మనకు ఒకానొక విషయ 

మును గూర్చి జ్ఞానము కలుగు చున్నదనగా 

ఆ విషయము మనకు నీ వరకే ెలిసియుండి 

మరుగుపడి తిరిగి జ్ఞాపకమునకు వచ్చుటయే కాని 

మనలో యీ వరకులేని కొ తృ విషయమును 

బయట నుండి చొప్పించుట కాదు. ఈ సంగతి 

బృహదారణ్యకోపః షత్తులో మైకేయీోయాజ్ఞ 

సంవాదమునందు విపులముగా చర్చించ 

బడినది, జాగ త్తగా పరిశీలించినచో ఈ అను 

వల్క్య్య 

(గంథాలయముల యావశ్యకత' 

భవమును ఎవరికివారు గు ర్జించ్చు కొనగలరు* 

“విద్య అను అర్లమిచ్చు స్తా ducation” అను 

ఆంగాయ పదము “బయటికి లాగుటి అను 

అరమిచ్చు థాతువు నుండి పుట్టినదే. ఈరహస్య 

మును బౌగుగా గుర్తించిన యెడల బడులలో 

పిల్లలకు నేర్పబడు విద్యను ఆనందదాయకముగా 

వేయవ. చ్చును. వలననగా తనలోనున్న జ్ఞానము 
బయటికి వచ్చునపుడు ఒక కవిధమైన ఆన౦ిదము 

కలుగును, 

మన కందరకు. సంబంధించిన మానవ సంఘ 

శేమాఛివృద్దికి జ్ఞానము అవసరమనియు అటి 
జ్ఞానము వ్య కృమగుటకు జ్ఞానబోధక ములగు[ గంథ 

పఠన మావళ్యక మనియు తెలుసుకొన్నతరువాత 

అట్ట (గంథధసముదాయమును సమకూర్చు ఆలయ 

ములు అవసరమని వేరుగ చెప్పనక్కర లేదు. 
బనశులలో జ్ఞాన జోధకములగు (గంథపఠన మునకు 

అవకాశముండగా తిరిగి గ)ంఛాలయముల అవ 

సరమేమని కొందరడుగ వచ్చును. జ్ఞాన సంపాద 

నకు తృస్తను కలిగించుటయే బడుల ఆశయముగా 

నుండవలెను, ఆతృవ్లను తీర్చుకొనుటకు గ్రంథా 

లయములు అవసరము, ముఖముగా చదునను, 

వాాయను అర్థము చేసికోగలుగుటను నేర్పుటకే 

బడులు  ఆఇఉపయోగింపబడ వ లెను, తరువాత 

బజుల అవశ్యకత అంతగానుండ కూడదు. అందు 

వలననే ఈ మధ్య భారత "జేళ పకృతి శాస్త్ర 

వే త్తయగు ఆచార్య పివ్లుల్న చంద్ర రే. మహా 

శయుడు “అన్ని విషయములను గూర్చిన [గంథ 

ములు విరివిగా బిచరింప బడుచున్న ఈ రోజు 

లలో “కా వేజీలి యావశ్యకత అంతగా చేదు” 

అని చెప్పియుండెను. బడులలో చదువుకొనుటకు 
అవకాశము కలిగియుండని ప్రీ వురుషులు |గంఛా 

లయములల్లోని గ్రంథములను ఇతరులు చదివి 

లగి 



శీ అయ్యంకి వేంకటరమణయ్య గారి సన్మాన సంచీక 

వినివింపగా లేక చెప్పగా 'తామువీని తమలో 

నున్న జ్ఞ్లానదీపమును వెలిగించు కొనగలరు, 
న శావున ఈ కాలములో గ)ంథాలయముల ఉప 

యోగము సంఘ వమా భివృద్ధికి ఇవాల సవాకారి 

యని స్పష్ట్రపడు చున్నది. ఐనను ఈ ఉద్య మము 

వ్యావి౦ప కుండుటకు నిజమైన కారణము అభీ 

మానము గల ప్రభుత్వము చేకుంగుటయే; అట్ట 

స్థితిలో పృజలెంత [బయత్నించీనను [ప్రయోజన 

కారి గాకున్నది. “పజల సర్వతో ముఖాభివృద్ది 
సాధనళ కి పృభుత్యము నందే వచేశము నండె 
నను శేందీ)కరింపబడియుండును.”  అనుసత 
మును బాగుగా గ)హించినగాని గత్యంతరము 

"లేదు, 

A 

గ్రంథాలయములు - వాని ధర్మములు 

శీ) శేషాది) రమణ కవులు _ 

పృకృతము భాషాభిమానులు గ ఎంథాలయోద్య 

మమును విరివిగ వ్యా వినొందించుచున్నారు. 

వయోజనవిద్య, పృపంచజ్ఞనము, పత్రికా 

వ్యాపకము, గ్రామ ఫునర్నిర్కాణము మున్నగు 

జనాభివృదికర పాయత్న ములన్నియు గంథా 

లయము క జరుగుచున్న వి, తీ 

గంంథాలయములు చేయూంత నొసంగుచున్నవి. 

ఇన్నిలాభములు సమకూర్చునవి గ )౦థాలయ 

ముల్వెగ )౧౦థాలయవిధులు విద్యాధికులచే (గ ంథ 

రూపమునను పతి)కలయందును బ్రచురింపయిడి 

నవి. వానిని నడిపించుటకు మహారాజశీి 
అయ్యంకి వేంకట రమణయ్యగారు మిగుల 
కృష్.చేసియున్నారు, పలువ్రరు విద్యాధికులు 
శేలూంత యొసంగుచున్నారు. నిజాంఠరాష్ట్రామున 
గ)౦థాల యోద్యమము దాదాపుగ ముప్పది 
సంవత్సరముల పై కాలమునుండి నడుచుచున్న ది. 
అచ్చటి గ)ంథాల యోద్యమమునకు ఆంధ 
సభలుగూడ దోవాద మొసంగుచున్నవి. కానీ 
గ ,౦థాలయోద్యమమునకు 

సంబంధముండునేమోయని 
ete. 3 

రాజకీయములకు 

దొరతనము వారు 
2 ల్ల 

Hos 

అనుమానించుటచే విద్యాధికులగు ఉద్య్యోగస్థులు 

అభిమానము చూపజాలకున్నా రు.ఇది యెంతయు 

శోచనీయమగు నంశము. 
కుబేర పువ్వకమునందు ఎందశెక్కి నను మతే 
కొందణకు స్థానముం౦డున(ట! అటులే గంంథా 

లయోద్యమమునందుగూడ మటికొన్ని ఆచర 

ణీయాంశములు గలవు. సర్వంక పముగ భాసా 

సేవ యొనర్పవలయుననినవో నింకను (గంథా 

లయములు కొంతసేవ చేయవలసి యున్నది. 
“చెప్పుట సులభముగాని చేయుట కష్టము 

అన్నట్టు చెప్పుట శెన్నియెన చెప్పవచ్చును, 

అది మెంతవణకు సాధ్యమా యను నంశము 

గ)ంథాలయ సేవకులగు విడ్యాధికుల్నపై నాధార 

పడి యున్నది. ముందు మేము సూచింపటోవు 

గ)ంథాలయ కో_ర్హవ్యములు విద్యాథికులు సాదర 

భావముతో నాలోచింప గోరెదము. 

స్థానిక చరితములు 

పృతి గ,ం౦థాలయమునందును తమతమగా)మ 

చరితములు వ్రాయించి యుంచవలయును, 

స్థానిక చరిత) ములవలన నంత మేని ప్రయో 

కై 



జనము గలదు. గా్రావముము యొక్క. పాచీన 

నామములు ఆ గ్రామమును పరిపాలించిన 

ప్రముఖులు, పరులు, కొవుల్కు పండితులు, 

అమానువకార్యముల నొనరించిన మహాత్ములు, 

సహగమనాదులు నొనర్చి అర్వారూపమున 
నున్న ఫఏిజ-కాంతలు మొదలగు పవిత వ్యక్తుల 

కథలు, వాచారూపమున చెప్పుకొను పౌరులు 

[(గానుమునందు పలువురుందురు. వీరందరు చెప్పు 
చుండు కథలలో చరి, తాంశము లమూల్యమైనవి 

యుండును. కావున గథాలయాధికారులు 

ఏనిని ఉపేచూదృష్టితో జూడక యెప్పుడు వినిన 

అంశములు అప్పుడు పదిలపరుప వలెను. ఇట్టివి 

చరిత మునకు అమూాల్యమగు సహాయము 

చేయును. అందు గొంతకల్పనమున్న నుముఖ్యాంశ 

ములు మాత”ము సత్యములై యుండును, 

వరంగల్లులో సీతారామాంజనేయ నిర్మాత 

యగు పరశురామపంతుల లింగమూర్తి గారిని 

గురించి చితకథలు చెప్పుదురు. కంభము 

'మెట్లులో దుర్తనిర్మాణమును గూర్చియు నచటి 

పాలకులను గూర్చియు ఏింతవింత కథలు చెప్పు 

వారనేకులు గలరు. ఇవన్నియు గృంథస్థముగాని 

విలువగల విషయములు, ఇస గద్వాల, వన 

పర్తి అమరచింత, వీఠాపురము, "వేంకటగిరి, 

కాళహ సి సి మున్నగు సంస్థానములలో విలువ 

గల స్థానిక చరితము ప/జాముఖమున గలదు, 

భట్టిపోలు, అల్లూరు, నాగార్జునకొండ, అమరా 

వతి, చేలకొండపల్సి, గంగా పురము, ఫఘంటసాల 

మొదలగుచోట ట్ల బౌద్దచివ్నాములు విరివిగ గలవు. 

వానినిగూర్చి అద్భుతకథలు అచటిప )జలు ₹ చెప్పూ 

కొనుచున్నారు. ఓరుగల్లు, కొండవీడు, వర్ధమాన 
పురము, పూడూరు, కొలనుపాక, అల్లాదుర్షము, 

జోగిపేట, థర్మపుర; "వేములవాడ, కోరవి పాల 

(గంథాలయములు - వావీ ధర్మములు 

కుర్తి, ఉజ్జయిని, కొలచలమ లోనగు నిజాము 

రాష్ట్రమందలి చరిత*స్టలములలో చరితముల 
కందని స్థానిక చరిత )ము మాకు పరికోధనకా 

లమున <భించినడి వీని నివేదికలు సంగవా 

రూపముగ ప౦చుకింపబడియే. యున్నవి. గామ 
చరిత్యములు సేకరంప నారంభించినచోం ఒితి 

గ్రంథాలయము భావ కెంతయీని సహాయము 
చేయగలదు. ఇపుడు స్థానికచరిత)లు సేకరించు 

కృపి చేయకున్న ముండటితరము వారికి 
మనము చరిత్రువిషయమున దోవాముచేసిన 

వారలముగుదు వు. ముఖ్యముగ (గామమునందలి 

ప్రముఖుల వంశ చరి తములు పాడుపడిన గాము 

ముల వృ త్తాంతములు కూలిపోయిన కోటలు, 

గోడలు, ఆలయములు, విగ)హములు మొడ 

లగువాని సంపూర్ణ విన" ఇములు గ)ంథరూప 

మున నుంచినచో వానిని సంస్కరించి యొక 

యాకృతి "కేవలసిన పని చరిత *కారులది. పరికోధ 

కుడు తను గ్రామమునకు జేరినంతనే ౫౧౮౦ధా 
లయాధికారులు స్థానిక చరితము చూపి 

నచో దనపని తాను ముగించుకొనగలండు, 

భూ గ ర్భ శోధనము 

కొన్ని గాామములలో పాటిపెరళ్ళు విశేషముగ 

నుండి పొచీన వస్తువులు లభించు చుండును. 

పూర్వులు నిశ్నేపించిన పాచీనములగు నా 

ములు, రాగిశాసనములు గల పాత ములు 

గాజుపూసలు లభించుటగలదు. తావుల ఆనా 

ర్యుల సమాధులగు రాకాసిగుండ్లు వందల 

కొలదిగ గానవచ్చును. కర్షకులు ఈ సమాధు 

లను వ్యవసాయమున కై తృవ్వినపును బహు 
విధములగు మృ'త్సాతే ములు, ఆయుధములు, 

శన వేటికలు, ధాతుభుటములు తజిచుగ లభించు 

చున్నవి. ఉచేజా దృవ్వీతో వీనిని పారవేయుట 

Nos 
3 



శ్రీ ఆయ్యంకి వేంకటరమణయ్యగారి సన్మాన సంచీకో 

మనమెబుగుదుము. నాకొములను కరిగించి రూపు 

మాపుచున్నాము. సత్తునాణాములు, రాగినాణె 

ములు పిందెల కొలది లభిం చుటయు, వృధాగా 

వానిని పాడొనరించుటయు మన కనులముందు 

జరుగుచున్నది. తామ శాసనములు చరిత్రుము 

నకు పర మపమాణములు. స్వల్ప లాభ మునకు 

లోనె యీ తామ+ఫలకములను పాతములు 

చేయించుటకు వెనుడీయని వారు కూడ మనలో 

గలరు. |గంథాలయవిధులలో నీపరికరములను 

గాపాడుటయు, వలయుదో గొంత ధన మొసంగి 

యేని పడిలపజచుటయు ముఖ్యము; జనసామాన్య ఎ 
మునకు వీని విలువగూరక్చృ తజుచుగ బోధించుచు 

వచ్చినచో వీనిని దుర్విని యోగము చేయుట 

తప్పును, ఈపని గ)ంశాలయమువంటి (పజా 

సంస్థయే నిర౧పీంపతగినది. వలయు-చో ప్రతి 

ఫల మొసంగిమేని పా)చీనపరికరములను కాపా 

డుట గ )౧౦థధాలయమునకు విధి. 

తాళశపతిగింథములు 

గ)ంథాలయములలోం దవముయూరియందు క, 

బరిసర [గామములందును గల 'తాళష్యత | గంథ 

ములను సేకరించి భద)పఖుపవలయు$౫. అము 

ది)త గంథములకు పృత్యంతరముల (వాయిం౦ప 

వలయును. గ్రంథ స్వాములు తమకడగల లిఖిత 

గ )ంథముల నిచ్చుటకు అనుమతింపనిశో పట్టిక 

మొన సిద్ధముచేసి గ)౦థాలమయమందు. నుంచి 

వారిక నివేదికలళగో నాయంశము సూచింపవల 

యును. తొటాకుపు నకములను దాదాపు ఏబది 

నంవత్సరములనుండి ఉపమా దృష్టితో జనులు 

చూచుచున్నారు. ఈతరముడాటినవో మందున 

వైన తాళపతుగంంథము లభింపదు. ఎన్నియో 

గ )0థములు "ముది )తములై నను నవి నిర్దష్టముగ 

లేన్ర. కవి భావ వసిద్ధమగు : పాఠమును నిర్ణయింప 

కంక 
వల 

క్ pr 

వలయుననిన _తాళపత గంథములే శరణ్య 

ములు. న్నెచోడుని కుమార సంభవము, 

ప హరివంశము, శ్లీనాథుని శివ 

ర్యాలి మా హాత్మ సము, మడికి సింగన సకలనితిసమ్మ 

తము మొదలగు గ)౦థ రాజములకు పృత్యంతర 

ములు లభింపవలసియున్నది, భాస్కర రామా 

య మునందు ముడ్చితగ)ంథమునకు, తాళష్మత 
గోంథమునకు బాత్తు కుదురుట లేదు. సరియైన 

పాఠము నిర్ణయించుటకు తాళష్యత గ "ంథ సహో 

యము ముఖ్యము. అధర్వణావార్యుని భారతము, 

జాపెగడ రామాయణము, అమేశ్వరుని 
విక/మసేనముు, (తిపురా-తకుని మదనవిజయము 

లోనగు గ)ంథరాజములు యే నాటికైన తాళ 

పత్ర గంథముల నుండియే బయలు వెడల వలసి 

యున్నవి; కావున తాళష్రత |(గంధములకు 

(గంథాలయుములు కపి చేయవలసియున్న ది. 

స్థానికులగు పాచీనకవులు వాసిన గంథ యులు 

లభించినచో  గీంథాలయమున భద )పజుప 

వలయును. ఇంతయిల ! ముద్రణ గ )ంథమునకు' 

మాతృకలున్తు యశ్షగానములును, శతక ములును, 

దండకములును గ)ంథశాలయములు సంరవ్నీంప 
వలసియున్న ది. (గామస్థులగు రసికులు (గంథస్థ 

ములుగాని చాటుపద్యములు ఎన్నియో నేర్చి 

యుందురు. చరిత్స)మునకు సంబంధము కూడ 

ఆ చాటువుల కుంకును. వానిని నువేవ్నీంపక్ 

గంథాలయములు పదిలపబిచినచో వాజ్మయ 

మున ' కెంతయేని సహాయము కాగలవు. అభుని 
కులగు క వుల [గంథముబు పెక్కులు మబుగుపడు 

చున్నవి. వారి వాజ్యయ కృషి యంతయు 

జీర్ణ గ )ంథములలో జీకిపోవు చున్నది. ముఖ్య 

ముగ స్రానికులు ఇ కవుల జీవితము, వాజ్కయ 

సేవ, గ౦ంథసముదాయము భావి ప పరిశోధకుల శై 



జగం త్త పజంపవలయుసు, లేకున్న చో భవిమ్య 

త్సంతతికి ఛాపావివకుమున నెంతయేని కొజత 

వాటి లగలదు, 

శేయవాజ్యయము = జాతీయగితములు 
గ్యామములందు తరుచుగా గేయ వాజ్మయము 

నకు బో) త్సాహము ఎక్కువగ నుండును (గామ 

వానులు ౩ తోలుబొమ్మ లాటలు, వీరకథబు, 
పురాణకథలు వినుట కుత్ఫావాము కలిగియుం 

దురు, సాతానులుు జంగముటు, బెసీడి వార్ము 

పంబల వాండు), గొల్రలు, బుకేగి జంగములు 

"జేయ వ"జ్కయము ముఖస్థము గావించి పాడి 

పుజాసామాన్వమునకు వి డ్డ నభిత్న పెట్టు 

చున్నారు, ఈ గోయవాబ్బయను వృద్దు కట 

విశీపీంచియుండును, కొంతవరకు నంంధస్థమై 

కూడ నుండును, “యాదనులపురాణములు ఎద్దు 
బరువు” అని వాడుక కలదు, యాదవుల కడ ఈ 
చాజ్యయము సమగ్రముగ లభించును. విద్యాధి 
కులు వీనిని పరివాసింపక చిక్కి నంతవజకు గ్రంథ 

స్థము గావింపవలయును, కోతలయందు దంపుళ్ళ 

యందు, నాటులందు విసరుటయందు నిమ్న 
జూతులు నధురగేయములు పాడట విను 

చున్నాము, ఇప్పటి నాగరికులు అంతగ నభిమూా 

నింపక్ పోయినను వృద్ధులు, అనొగరకులు వానిని 

ఆదరించుచున్నారు. బువ్యము బంతులపాటలు, 

వరుసపాటలుు, సవతుల గొట్రాటపాటలు, తలుపు 

దగ్గరపాటలు, పురాణకఖాోే యములు, వయసు 
చోటిన కావా ణకాంశలు పాడుచుందురు, 

నవనాగరికులు వాని విలువ తెలియక పరివాసిం చు 

చుందురు, విద్యాధికులు వారల పోళత్సహించి 

*శోయములను 'చాలనఆకు గం థస్థము గావింప - 

నిచో చాళ్చాత్య నాగరికత చే చెనుగు మూరు 

చున్న మనజూతీకీ ముందు ముందు ఇట్టి వాజ 

1గంథాలయములు = వాని ధర్మములు 

య మేకరవైపోవును, ఇకర దేశస్థులు ఇట్టి గేయ 
వాజ్యయమును ఎంతయో గోరవముగ జూచు 
చున్నారు మనము దీనిని జారవిడ చుచున్నా ము, 
ముఖ్యముగ గ్రంథాలయ వార్చి కోత్సవము.లందు 
ఏనికి స్థాన మొసంగి యిట్టి పాటలు పాడువారిని 
ఆదరించే, సన్మానించిన వః జాతియ వాజ్బయము 
నకు 'దోహదమిచ్చినవార మగుదుముం నై జాము 
రాష్ట్ర కుందు ఇట్టి వాజ్యయము ఎంతయో 
గలదు, సర్యామివాపండు ఇచ్చటి పౌరుడు, 

సదాశివరెడ్డి యిచటి వీరుడు చితొపు భానుఇచటి 
పాత కాపు, సోమనాది) రెడ్డి ముచటి ప్రభువు, 
బౌలనాగమ్మ రు చటేి యాొండబడుచు, పీరఠల 

గూర్చిన జాతీయకథలు చెప్పువారు ఇంక కొన 
యూకిరితో నున్నారు, ప్రుజామొక్సిస్థ సమగు ఇట్టి 

ఉత్సాహకరమను జాతీయ వాజ్బయమును నిలువ 
'బిట్టవలసీన బాధ్యత గ౦ంఛాలయముల పైననే 

కలదు. ఎంత త్యరగ యత్నించిన భావ కంత 

లాభము సమకూరగలదు, 

శిలాశాననములు = స్టూపములు 

ప్రజాసామాన్యము నీలాశాసనిములపై నుపేతూ 

ద లిపీ ప్రుంరించుచున్నది. దొరతనము వారి పరి 

శోధకులు దప్పు నీ శిలాశాసనముల కన్నెత్తి 

చూచువారు కూడ లేరు, పెక్కు శౌసనములు 

రూపుమూపబడినవి, పెక్కు వునాదులలో జేరినవి, 

_ఈ అజ్ఞాతవాబ్బయముతో మనశ్షేవి పని యని 
పలువురు పలుతావులలో శౌాననములను 

యోగ పజచియున్నారు, ఒక్కవానుమకొండలో 

.గృషిచేయుటవలన నిట్టి శాసనశిలలు జ్రకువడి 

ముప్పది వజుకు ఛెరువ్రులలోను, పాడుగోడల 

మధ్యను, చెంళ్ళలోన్కు గడపలందును కనిపెట్ట 

గలిగితిమిం కొన్నిటిని వొనుమకొండలోని “రాజ 

రాజన రేంద్రాం ధ్ర భాపానిలయముని ఛ(దపరువ 

ex 



అయ్యంకి చేంకటరమణయ్యగారి సన్మాన నంచిక 

గలిగతిమి. విధివైష న్ పరీగ్యముచచే మిగిలిన కొసన 

శిలను ఉద్దరింప వీలు లేక్ పోయినది. జేఫన్న చో 

చెంత పని యేని బరిగెడిది, స్థానిక గంంథా టయ 

ములు దిక్కు. లేని * సనళలిలలను సంగత్తణార్థ మై 

గ్రంథాలణక ములలో జేర్చి కాపాడవలెను, షరి 

యీగాక గ్రామమున దిక్కు. (యొక్క తేక పడి 

యున్న నిగవాము, వ్ వాథక దులు 

(గంభాలయను: న నురశీ గ ముగా వింపవటయును, 

కృస్ణా మండలమందలి నీద్దాం తాగ )హోర నును 

(గామమున నొక పెరడు తొవ్యచుండ బొద్దనస్గూప 

చిహ్నములు మాకు గోచగంచినవి సా చీన 

బొదశిల్పములతో గూడిన చలునరాగ్గు కొన్ని 

కనంబడీనవి, భూసొంచముల యనాదర రపి 

మేమిందు పాల్లొను ఏలు లేక పోయినది, ఇటు లే 

పలుతావుల జొొద్దచిన్నా ములు గోచరించినవ్, 

పెక్కు జై నవిగృుహములు జోగిపేటలోని యు 

జై నాలయమున గవ్ర, ఈ విగగంవాముల క్రింద 

చారిత) కాంశములతో వినరణ సులు కూడ 

గలవు, అంతియగాక కొన్ని బొద్ధవిగువా ములు 
గూడ జైన విగ్రహా సముదాయ ముందు మరుగు 
పడీ యున్న వి. ఇట్టిదృశ్యములు నిజాంరాన్త్రమున 

చెక్కు తావులందు గలవు, పరిశోధకుండు అన్న 
శావులందు స్వయనుగ దిరుగవలయుననినచో 
బాలక ప్టము, కావున నిట్టి అమూలట్యసాధనములను 

గ్రంథాలయ సావాచర్యమున నారి దృక్పథ 

నుందు పెట్టిన చో నంతయో మేలుజసుగలలదుం 

ఒకుగలులో బూళుక భీముని నొటి *అమోఫఘ 

వర్ణ ఎదీ వల లళచేశ్రో కానని మొకటి కలదని 
చరిగ) ౫ 0ంఫీములందు నరాచితిమి. కాకతీయుల 
ప్రాచీన చిత) తెలుపు రెండవ బేతరాజుశాస 
నము వర. గల్లు గలదని వింటి, ఈ రెండవ 

శాసన మును మదరాసు పాచ్యలిఖత పుస్త సకాల 

యనసుస సొసన సంఫ,టమునందు బదివిరిము. 

ఈ శాసన గ్యయము కొటికు ఓరుగల్లులోనున్న 

పడి సంవత్సగము 5 ట్రీన గడబ అంతయు 

గాలించితిి ఆ శాసనము లీమెనవో యని 
నిరాశ వేశటొంటిను. పిదప ఒక మహమ్ముదీయ 

మబోత్ళు 2 సమాధి మందిరమున వీగ్చుత రూప 

ముతో నీ శాసనశిలలు అకన్నికముగ, సపయ 

క్నముగ గోచంంచినపి ఈ శిలల మూలమున 

అమూ 'స చరి తొ శనులు (గ్రహింప గలిగిలీమిం, 

అట పలు తావుల శొసనశిలలు స్థానాంతరమున 

జ్రేస్పేబడీయు౧డువు. మన చరి (తీసు తో సంబంధిం 

చిన ఈగిలలు శోధించి పట్టిక తయారు వేయు 

భారము, పెసనపొఠములు “ెజనసామాస్యమున 

కందు బాటులో నుంచవలసిన భారము, గ), థా 
౯యముల పెననే గలదు, 

పింగ్లన్ గంథాలయము 
అమెరికాలోని వావీంన్ నగర ము 'సందలిశ హాసు గంంభాలయ నున గ్భంభములును సొ త 
ప*తులును, కరపక)ములును, బై ండు'జేసిన హరా పలి శూ సంపుటములును, భోయాష టమాలున 
ఫోనోగాంళ్స రికార్డు బును, ఫిలింలును, ఇగరములంను వెరని దాదాపు 98 మిలియన్లు, అనగా రెండు 
ఫోట్ల యెనుబది లక్లు కీలవ్సుం గ)ంఖాలయమునందు సనిజేయు నుద్యోగుల సంఖ్య 1900, 

Hos, 
కంత 



అతక్షురత్వప్రచారవా ? విజ్ఞాన ప్రచారవతా ? ఏది కావలసినది? 
శ్రీ మోాటూారి 

బడికి వెళ్ళి తేనేకాని చదువు రాదనే యఖి 
(పాయం ఇప్పుడు (పబలిపోయింది. (కమంగా 

సంవత్సరాల తరబడి పాఠశాల, కళాశాలలలో 

చదువుకున్నవాడే చదునరి, తదితరులు అజ్ఞ 

నులు అనే అధి పాయంకూడా సర్యసాధాగణ 

ముగా కనబడుతూంది. అందువల్లనే "దేశములో 

(పస్తుతీము పాళఠశొలలకు, కళాశాలలకు, విశ్వ 

విద్యాలయాలికి (సాముఖ్యము హాచ్చింది. (పజా 

సామాన్యానికి బళ్ళ చదువులో నున్న వ్యామో 

పహామువల్లను, సకృష్తుగా అపుడపుకు దానివల్ల 

లభించే లాభమువల్లను, పాఠ శాలల, కళాశాలల 

చదువుకు [పాము ఖ్యముమిాద పడడ మేకాకుండా 

వునశక్తులన్ని పాఠశా”, కళాశాలలలోనే ఉప 

యాగపడుతూ, బయట మనం చేయగలిగినది, 

చేసినదీ విద్యా పచారం కూన్యమైపోయిందనే 

* చెప్పవచ్చును, దీనికి కారణాలు పాశ్చాత్య 

భావలో విద్యావిధానం, పాశ్చాత్య (పభుత్వే 

(ప్రభావం మన (పలిభను, మన అవసరాలను 

తెలుసుకోనంతకాలం మనస్గిలి యింతే. మన 

శాళ్ళమిాద మనం నిలబడి పని చేయడానికి 

(పయత్నం చే గుకుండా. ఇతరుల ననుకరించు 

తున్నుంతకాలం మనస్థితిగతులు అభివృద్ది 

పొందను, విజ్ఞానానికి శౌనలసిన వి _త్తనాలు, మసే 

భూమిమిదను మనం చల్లుకొని. వాటి ఫలి 

తాన్ని వాందడానికి మనం కృషి చేయనంత 

కాలం మన కౌన్నత్యం చేదు, 

విద్యయొక్క- సంరూపాన్నిగుజించి యొక 

విద్యాశా స్ర్ర వే త్త యిలా అన్నాడు. “మనుష్యుడు 

(65) 

స్వతస్పిద్ధంగా బద్దుడు, లజ్జా లని, దుర్వికారాల్లో 

చీక్కుకన్న వాడూ క్రిష్టపరస్థికులలో పట్టుపడిన 

నాడు అతని ఆత్మ అణేగిపోముంది. వికాసుపాంచ 
డాని కతని కవకాశం లేదు. ఈ బంధనాలనుంచి 

అతనిని. విడిపించేదే సరియైన, విజ్ఞానం, రోగా 
న్నుంచి దొగ్బల్యాన్నుంచి చ్ శరీ రాన్ని ఎ కాపాజే చే 

బు ద్ధి ని దురాలోచనలనుంచి త పించే చ్ 

సరీ రావయవాల్ని మాంద్యములో పడకుండా 

కాపాడేదే వేరాశ, భయం, నీచమైన స్వార్దం, 

మొదలబున వాటినుంచి, మనుష్యునికి ముకి 

కలిగించేదే సరియైన విజ్ఞానం. హృదయాన్ని కఠో 
ర త్యాన్ను౦చి మొండి ప ట్టుదల 

నుంచి విజ్ఞానమే కాపాడాలి. మ నుమ్యుల్ని 
మనువ్యుసంఘాన్ని పాకృతిక, సాంఘీక ఆర్థిక, 

రాజకీయ, బొద్గిక దాస్యాన్నుంచి రశీంచేచే 

విజ్ఞానం. మనస స్పువి భోగ విలాసాల్లోనుంచి పరెఘద్ధ 

ర రాస్వాదన్ననెపుకు తిప్పేది, జ్ శ్రీని మందంగే 

మారకుండా చేసేది, మశుష్యు నవాంకారిగా 

గాకుండా కాపాడేదే సరియైన విజ్ఞాన” అనగా 

మనుష్యుని ఆధిభొతిక ఆధ్యాత్మిక (పపం దకంలో 

ఉత్కకాస్టునిగా చేయగలిగిం చే విజ్ఞానమన్నమాట, 

ఈ విజ్ఞానానివ సంపాదించడానికి మున మిప్పుడేస్తు 

చేస్తున్నాము, వంచేయాలఖన్నా మనచేత చేమోా 

కాకుండా యు)ది. మనచేతిలో శకి, లేదు, శరీరం 

లో ఉ త్పావాములేదు. దృష్టిలో వికాసము 

శతేదు. అందరు కలిసి ఏమైశా. చేద్దామంచే కలిసి 

క్ర ట్టుతనంకూడా తక్కువ 

Ko 2 



శ్రీ అయ్యంకి వేంకటరమణయ్యగారి సన్మాన సంచిక 

పరిశుద్ధమైన విజ్ఞానానికి పారంభం 'బాలకుల్లో 

జరగాలా? ెవయసు-ల్లో జరగాలా? అది 

స్రీగీలలోనా, వురుషులలోనా+ దానికి స్థానం 

సూ౮ాళ్ళు, కా లేజీలా, విశ్వ విద్యాలయాలా? 

[గామాలా, పట్టణాలా, కోర్టులా, "లేక క్ర్బ్బులాః 

గంభాలయాలా "లేక పళనమింది రాలా? (ప్రభు 

, లేక్కపజలా? అనేవివమయాన్నిగుజించి'వేప 

Lh చేళువే రభ పాయాల నివ్వవచ్చు. నిజ 

మేమిటంకే పరిశుద్ధమైన | పయోజనకారియైన 

జ్ఞానం ఈ అన్ని శాప్పులలోను ఈ అన్ని సంఘాల 

లోను ఉండాలి, మనుష్య సమాజముయొక్క_ 

(క్రమగతమైన వికాసమే విజ్ఞాన ముయొక్క- పర 

మావధి. దాని [పచారానికి హద్దులు లేను. అధ 

ఇ్రతులు లేవు. అపచారం నిరంతేరం ఎడ తెగక 

పారుతూనున్న [పవాహాంన లె, ఎక్క-డా వెలితి 

చేని వెలుతురులాగు, నిరివిగా సాగుతూ 

వ్యాపిస్తూ ఉండవలసిన దే. దీనికి | పారంభమే 

చెప్పాలంకే అది మన బాబకులలో |పారంభం 

కావలెనన్సీ దానికి వయస్కులు, _ ముఖ్యంగా 

తలిదండులు ఈ బాణవిజ్ఞానానికి తొడ్పడవతె 

నని, వివేకంతో కరాడీన విజ్ఞానంకోసం నాతాె 

వరణమేర్పడడాని కె నలువయిపులశుంచి (సయ 

త్నాలు జరగవలెనని మన మొప్పుకు తీరాలి, 

సంస్కా-రవిహీన మైన విజ్ఞానరహి తమైన కుటుం 

బంలో పుట్టిన కరవాళ్ల పెకి “రావాలంే 

సంస్కార పూర్ణ మయిన "కుటుంబాల్లో నుండి 

వచ్చిన బాలకులతోపోటీకి నిలవాలంశే సాంఘీక 

విశీదాలు కలిగన సమరసభావం లేని మన 
సంఘంలో ఎంత అసంభవమో మన యను 

ఛభవమువలననే తెలుస్తుంది. దురాచారులమిన 

తల్లిదం్యడుల మధ్యకు సంస్కార పూర్ణమయిన 

౫ంరా 

వాతావరణంలో సోమరులమధ్యనూ, సగ్టీవమై 

నిర్యీర్యలయిన సహచరులమధ్యను పుట్టి మనన 

బాలకుని జీవితం స స్వతేస్సిద్ధం 1 ళా వానిలో ఎంత 

(సతీభ యున్నను అది నిస్తేజ మై, (ప్రయోజన 

హీనమై పోతుందని 'తెలుసుకొనడానికి మనం 

ఉనాహరణ్తాలు వెదక నక్క-ర లేదు. మన బాలక 

బృందంలోని పతిభ, శ క్రిసామర్థ్యాలు, చైతేన్యం, 

న్నిష్పయోజనంగా పోకుండా వుండాలంకే 

మనం చేయవలసిన పనులేవి * దానికి సాధన 

సంపత్తు లేవి? అనేదే మనసమస్వ. 

ఏదయినా ఒకపని సాగించాలంకశు ఇదంతా 

అయ్యేపనేనా, ప్రభుత్యనాహసాయ్య ౦ చేనిదే యిది 

నెరవేరుకుందా, డబ్బులేకుండా యిది సాగు 
తుందా, ముది చేయడానికి పదిమంది కలసి 

వస్తారా, అనే పిశ్న లే మొదట్లో బ నులుదేరు 

తుంటాయి. పృభుత్య ౦ మనదయి వే ప్రజాహిత 

కార్యంకోనం ప ప్రతిమనిషి చింతించవలసిన పని 

"లేదు, సంభఘుముమయొక్క_ అన్ని అవసరాల్ని తీర్చ 

డానికి డాని సర తోముఖవుయిన వికాస -కోనం 

పృభుల్యే ౦ పనిచేసితీరుతుంది. రాజ్యం మనది 

కాదు, బట్ట మనపాలకులకు మన వృద్దినిగుజించి 

చింత లేదుకాబట్టి, చింతవ్రున్నా అది మన పాొకృ 

తిక మయిన వృద్దికి పృతికూలం కాబట్టి, మనకా 

వలసిన విజ్ఞానంకోస సం ప్రణాళికల చేర్పరుచుకొ ని 

ప్రారం చేనుకుంటూ వెకి రావడంకంచే 

'పేరొక గత్యంతరం మనకు ేదు, 

విజ్ఞాన పచారంకోనం చదవడం [వాయడం 

చాలా అవసరమైనది, వాజ్యుయం అభివృద్దిలోనికి 

వస్తే విజ్ఞానంకూడా చెయేగుతుందని, బడికిపోయే 

వి ద్యార్థులవిశ్యవీద్యాలయములలో, పరీక్షలలో నెగ్లే 

పరీయోర్టుల సంఖ్యనుబట్టి చశముయొక్క- విద్యాభి 



అక్షరత్వ ప్రచారమా? విజ్ఞాన ప్రచారమా? ఏది కావలసినదీ? 

వృద్దిని తెలుసుకోవచ్చునని అనడం సాధారణం 

గా ఆచారనుబుపోయింది, 

మూలంగా మన ేర్పడీన నమ్మకాలలో ఇది 

యొకటి. చదవడం, [వాయడం నేర్చినంతనే 

వివేకి అనిగాని, ఏజ్ఞాని అనిగాని చప్పనగునా * 

చదవడం వాయడం నేర్యనివాడు సంస్కారియే 

కాడా * విజ్ఞాన పచారం వాతే చదువులవల్లనే 

గాసి పొరంభంకాదా! చదవని, వా్రాయని, 

నేర్వని 'వేన వేలపి జలంతొ మూార్జులాః మన 

పూరుంలు వాత చదువ్రులమోదనే ఆధారపడక 

వేనవేలు సంవత్సరాలు వ్యాపింప జేసిన మన 

దేశీయ వీజ్ఞానమం త నిష్పియోజకమా+! నిగ 

తరాన్యు డె దశీణాపథాన్నంతా తనగుప్పిటిలో 

పెట్టుకొనడంథోసం పియత్నేంచేసిన * టిప్పు 

సులాను, భారతీయ సామాజ్యాన్ని స్థాపించిన 

అక్కరు చక వరి, శద్దాభ క్పులతో *" తనె ర్యాన్ని 

వివేకాన్ని పురస్క_రించు- ని హించూసామా) 

జ్యాన్ని స్థాపించిన శివాజీ, శామిక వర్షంలో పుట్టి 

వడ్రింగికొడుకె స్కూలు, కొ లేజీముఖం చాడ 

కుండా పృపంచాన్నం తొ తనబుద్ధి పభ వం 

చేతనూ, శ క్రిసామర్థ్యాలతోనూ దహించి 

చేస్తున్న హిట్లరు, రెండుసార్లు పివేళశపరీతే, తెప్పి' 
అజం మట. M౧ 

నూూూ-లు విడిచి తన స్యంతేళక్రీమోద పకి వచ్చి 

నేడు బిటీషు సామాజ్యాన్నంతటిని శాసిస్తూ 

న్నటువంటి చర్చిలు, చదువుకున్న వాళ్ళలో 

"అక్కా ? లేక విద్యావిహీనులయిన మూార్థులలో 

పరిగణింపబడుతారా * 

..... ఉత్తమవిజ్ఞానమునకన్న చదువుటకు, వాయు 

టకు నే డింత పా/ధాన్యము రావడానికి ప్రెస్సు 

కారణం౦'* చవకెనమిల్లుకాగి తాలు కారణం, కౌగి 

తాల్ని, ప్రస్సుల్ని పురస్కరించుకొని లతుల 

పాశ్చాత్య వ్ద § 

కొలది డ బ్బార్జించే గ్రంథ పిచురణక ర్తలు 

కారణం, నిస్పహాయమయి తేజో విహీనమయి 

వ్యాపారుల చేతుల్లోబడిె పుస్తకాల చదువుకు 

మాత మే పాముఖ్య మి"చ్చే మన యీ ప్రభు 

త్యం కారణం, "తేలికగాను, చవకగాను మనకు 

దొరికే వార్తాపత్రికలు కారణం. ఆదర్శమున్నా 

"లేకపోయినా వానికాభాల్ని. లెక్క- చేయకుండా 

సంభుముయొక్క- బలహీనతను, స్యలాభంకోసం 

ఉపయోగించుకొనే అనేక పతితా పొపీయి 

టరులు కారణం, ఈ అభిప్రాయాలు కవాలా 

మందికి వింతగాను, వెగటుగాను, భాందసం 

గాను, అర్థవీహినంగాను కనపడవచ్చు; కాని నిజ 

మేమిటంశే సెస్సు, కాగితాలు, పుస్తుకాలు, 

గ ంభాలయాలు.- విజ్ఞానవ్యాపకాని సాధనాలు, 

విజ్ఞానం కాదు. నిజముమిన | విజ్ఞానం శ్ర) నణం... 

వల్లను లభించవచ్చు, పఠనంవల్లను లభించవచ్చు: 

దృశ్యంవల్లను లభించవచ్చు. శ్ర)వణంనల్ల లభించే 

విజ్ఞానంవినిపించే వాడు సదాచారపరు డ్రైవిజ్ఞాన వే త్త 

యితే విన్నదానిమోద భ క్తికుదురుతు౨ది, త్మేత్ప 

కారంన డుచుకు నేకియాపటుత్యమబ్బుతుంది. అర్థం 

చేసుకొనిమననంచేసు కొనేఅవ శాశంఅబ్బుతుంది. 

తాను స్వంతముగాకూడా ప్రచారకుడు కాగే 

భాగ్యంలభిస్తుంది. పఠనమూలకంగా కలిగే విజ్ఞా 

నానికినిర్లీవమయిన కాగిత ముసాన్నిధ్యము తేప్పి తే 

మరకాకటి చేదు, చదివేవాడు తినరుచిని 

బట్టి పు న్తుక ౦సంపాదాం చుకుంటాడు, 

పు స్తకంవిలువ కానీదగ్గరనుంచ్విపదిరూపాయలవణ 

కుండవచ్చు. అతని మనోగతినిబట్టి అభిరుచి నను 

సరించి, _అతనివిజ్ఞానానికి విలువ, కట్టవచ్చు, 

పుస్తకం చదివేది పయి వేటుగా సంపాదించుకునే 

విజ్ఞానం, రహస్యముగాసంక లన' చేసుకునే విషయం 

oer 



శ్రీ అయ్యంకి వేంకటరమణజయ్యగోరి సన్మాన సంచిక 

పయి వేటుగాను, రవాస్యముగాను చేసిన 

పనులన్ని నిర్హో పూలని చెప్ప లేము. శృవణంద్యారా 

సంపాదించుకునే విజ్ఞానము బాహాటముగా, పబ్లి 

కుగా చేపీపని పట్రీకుగా అలవడిన విజ్ఞానం 

దోషయు క్షముగా 'ఉండడ మరుదు, అందువల్ల 

విజ్ఞానసాధనాల్లో ముఖ్యమయిన క వణపఠన 

మనోసాధనాల్లో శంవణానికి ప్రథమస్థానము 

లభిస్తుంది. వేలకొలది ' విషయాలు చూచి నేర్చు 

కొనేవికూడా ఉంటాయి. అవి ఆచరణకి 

ధించనివి ఆ ఆచరణ బ"న్నత్యేపూర్లమయిన 

సంఘంయొక్క- గమనానికి ప్రతిబింబం. 

సంబం 

(పెను, కాగితాలు రాక పూరంం౦ విజ్ఞాన 

| పదారమంతావీనియం బే కే కేంద్రక త మై యుండేది, 

సర్వజన సామాన్యానిక "కావలసిన విషయాలకు 

కళాశాలలు, విశే విద్యాలయాలు తావరములుగా 

స్థిరనివాసములుగాఒకచోట ఉండేవి కావు. అందు 

వల్లనే మన చేశవిజూన మను. శుతంగా ఉంటూ 
రా 

వచ్చింది. 'అనుభ్యవెక వీద్యంగా ఉంటూవచ్చింది.' 

సర్వవిధమువా న విజ్ఞానానికి అంపే ...సాంఘిక, 

ఆర్థిక, రాజకీయ, భార్చిక, అధ్యాక్కిక ఆధిజ్ఞా 

నొలికి (వత గావువూ శేం, ద మవుతూవచ్చింది" 

వీటికన్నింటికి 

'మనవిజ్ఞ్యన సర్వస్యములుగా ఉండేవి, అవే వ్యక్సికి 

సంఘానికి మార్షదర్శకాలు, పాటిద్వారానే 

అపుడు పరిమితంగా ఇపుడు శేడియో వారాపతి 

కలు, పుస్తకాలు మొదలయినవా టిదా రాజరుగు 

చున్న (పచారంవలె జరుగుతుండేది. అందులో 

వున్న ఆఖ్యానోపాఖ్యానాలు, వాటిమోద కలిగే 

వ్య్నాఖో్యపవ్నాఖ్నలు, ఆరోజులో జరిగే వాద! పతి 

హీ సలు లై. పజ్జూన హవారకములే, పురాణ 
[శ్రవణం జరిగేచో కే అప్పటి యుపన్యాసవేదికలు, 

Uné 

చేటికలు మన పురాణాలు, అవే 

పురాణాలలో ఇమిడియున్న సర్యవిషయ విచారకో 
చర్చనియాంశంపు రాణాలలోనివిషయాలన్నీ విజ్ఞాన 
సర్వస్వాలని, _అనుకరణియములయిన , చేదవాక్య 
ములుగా నొప్వుకొన వలయునని కాదు. వాటి నేవీధం 
గా మన పూగ్యలు విజ్ఞాన (పచారకములుగా 

ఉపయోగించారో తెల్పడ మేయిక్క-డ నాఉద్దేశం, 

సంగీతం శో ను, నృత్వంతోను అభినయం 

త్రో ను, వాద్యవి శేపాలత్* ను, కథారూపంగాను, 
నాటక రూపంగాను, మనుష్యుల హృదయాలు 

ప్పాంగేటట్టుగాను, ఉత్సాహం, | కీయాపరత్యం 
వెల్లీవిరిశే సీటట్టుగాను, శాంతి, సమరసభావాలు విర 

జిమ్మునట్టుగాను ఉపయోగపరచబడిన యీ 
సాధనాలన్నిటిన్ని ఉత్క్చష్టమైన విజ్ఞాన పచారక 

సాధనములుగా వునం తెలునుకోవాలి. కేవలం 
జఅతీరాలమిోద చదువు వ్రాతలమిదనే ఆధార 
పడి కేలాభం లేదు. చేటిఆ జ్ఞానాని కంతటికి కారణం 
పరరాజ్యం, పరభాషా (పచార మనే ఇప్ప 
వచ్చు. కాని దీనికి లోబడినవారు 100 కి 8, 10 
మందికూడా వుండరు. .మిగళావా కందరిలోను 
విన పచారంకోసం మనం కొత్త పాత సాధనా 
లన్నిటిని ఉపయోగించవలసిన బే. 

మనటేశంలో 100 కి 15 మందికూడా అక్ష 
రాస్యులు "లేరు. ఈ 15 మందిలో చదువను 

(వాయను నేర్చినవారంతమందిఉన్నారో చెప్పడం 
కష్టం. వరిలో సరియెన విజానంగలవారిని లెక్క 

పేనే మనం చాల  నిరాశపడవలసిఎస్తుంది. 100కి 

ఒకలెనా మనం కావల ననుకొొనే విధంగా విజ్ఞాన 

వంతులు తేలతారా అనేది సంచేవామే. మనం 

కోటే విజ్ఞాన మేమిటి? డానికి కావలిసిన సాధనా 
లేవి? అన్నే పశ్న యిక్క-డ విపులంగా చర్చించా 

లంకు క పం, కాని కుటుంబములోను, సంభుము 



త 

అక్షరత్వ ప్రచారమా? విజ్ఞాన ప్రచారమా? ఎది కావలసినది? 

లోను వ్రీలవద్ద పెద్దల చెంత యజమానుల 

దగ్గర, పోరితేను ౧సంభుములోను, సభల 
లోను 'తాను మాపవలసిన (పవ ర్తన ఒద్దికలు 

విజ్ఞానంలో ఒక భాగం. ఈనంస్కా-రాలను చదువు 

నురిచికాను, సంఘం :గ్ధరనుండి (పతిబౌలకుడు, 

వయస్కు-డు నేర్చుకోవాలి. మనవ యోజనవిద్యకు 
ఇదొక [పధానఅంగంగా ఉండాలి. శరీరవిజ్ఞానం, 
మనోవిజ్ఞాన >, సంఘ విజ్ఞానం, రాజక్రీయవిజ్ఞానం, 

పృక్ళతలివిజ్ఞనం, పదార్థవిజ్ఞానం, సంగీతవిజ్ఞానం 

'మొసలెనవి అంవనరచుకొనడానికి సుళువైన, 

చవెన సాధనాలు, సదుపాయాలు వర్పడాలి, 
(పతివిజ్ఞానానికి _పవీణుని ద్యరనుండవలసిన భాగ 
మొకటి, (పజాసముడాయంలో [ప్రచారం కావల 

సిక భాగముకటి ఉండితీరాలీ. ఉదాహరణకోసం 

మనం పంగీతిం తీసుకుండాం. ఇందులో | పజాసము 

దాయానికి రుచించే సంగీతం వేరు. (పవీణులు 

పసందుచేచే సంగీతము వేరు. ఈరగశెంతికి వేరు 
వేరైన నిర్దిష్టమైన స్థానా లున్నాయి. మొదటిది 

మనుష్యుని హృదయభూమిమోడ నివాసయోగ్య 
ముగా కట్టబడిన గృహానువంటిని: రెండవది 

బుద్ధిని ఆధారంగా చేసుకొని భోగభాగ్యాలకు 

అకరముగా ఆనందదాయకముగా 

నిర్మింపబడిన రాజమహలువ౦టిది, 

రాజమవాళ్ళును కట్టడాసి కందరకు ఏలు లేదు, 

అందువల్ల | పజాసముదాయాని కనుకూలమైన 

వసతులే | పయోజనకారులు, ఉపయోగము లేని 
విజ్ఞానాని కెంతమంచి సుత్నేతం దొరికినను అది 
ఉన్నతిలోనికిరా లేదు. అందాచేతవిజ్ఞానం పచారం 
చేయవలసినది విలాసొన్ని పురస్కరించుకొని 

కాదు___ఉపయోగాస్ని పురస్మ-రించుకొని,ఇందు 

చేత (పతి విజ్ఞాన శాస్త్రాన్ని "రెండు భాగాలుగా 

విభజించి |పజూహిత కరమైన భాగాన్ని పచారం 

లోనికి అనుభనంలోనికి, అమలులోనికి తీసుకు 

రావడాని కోసం వేరుచేయాలి. ఇండవభాగము 

ఆ భిస్ఫద్ధి, పండితులికి, (పవీణులికి, (వభుత్వానిః 

విడిచిపెట్టాలి. ఈపని ౫ తచదువులవల్లను పుస్త 
కాలవల్లను జరిెశేచానిశంశ్తు, వినికిడివల్ల, (పత్యత 

సంపర్మ-ంవల్ల ఎక్కు_వవుతుంది, చూచి చదివిన 

శబ్దంకం'కె మాట్లాడితే విన్నశబ్లము, అభి పాయం 

విషయము ఎక్కువ ఆకర్షకమై (పభావయు క్త 

మై యుండునని ఒప కోక తీరదు. అతరాస్య తా 

(పచారం కరూడదనికాదు. కాని దాని పచారానికి 

ఉపయోగానిక్ సాఢనానికి వ్యాపకానికి హద్దు 

లున్నాయి. కాని మాటద్యారా జరిగే |పణచారా 

నికి హద్దులు లేవు-డాసియుపయోగుం నికర మైన దే 
కాకుండా దానివల్ల (వజామనోభావాల్లో సంచ 

లనం, (కాంతి బ నులు చేరితీరు ముంది. ఈసిద్ధాం 

తాలను గుజుచి ఇప్పటి కీవిశదికరణం ఇాలు, 

పెన 'వేర్కొన్న భావాలను అఆటులులోసికి 

తీనుకురొవాలం'కే మొట్టమొదట మనిం, మన 

[పబారమును, వరెరాజనవి ద్వా పచార ౨గాకాదు, 

విజ్ఞాన [పచారంగా మార్చాలి. అని నాయఖి 

పాయం, ఇందులో దీన్ని మూడు భాగాలుగా 

నిభజుచుట మంచిది. మొదటిది: వయోదన 
విజ్ఞానం, రెండవది స్త్రేవిజ్ఞానం, మూడవది బాల 

విజ్ఞానం, +. ఈ కార్యాన్ని సాధిం చటంకోసం ఊరూర 

ప పల్లెపల్తెలలోను విజ్ఞాన (పచార సంఘాలు స్థాపిం 

చడం మంచిది. దీని కొక కేం దీకృత మైన సంస్థ 

లేర్ప్చురచి దానికి కావలసిన (పణాలికన్ను "సాధన 

సామ్మగిని తయారు వేసుకోవాలి, ఈ సంస్థలను 

నెలకొల్పడానికి, నిర్వహించు కొనడానికిదేశంగో 

శావలసినంతమంది విజ్ఞాన వే త్తేల సహాయం దొరక 

Aan 
ని 



శ) అయ్యంకి వేంకటరమణయ్యగారి సన్మాన సంచిక 

గలదు. సాధనాలలో, పుస్తకాలు, శేడియో 

తొడుస్పీకరుసెట్టు, వారికథలు, జంగంకథలు, 

నాటకాలు, ఉపన్యా సాలు, సినిమాలు మేజిక్ 

లాం టనులు, సాముదాయక యా తలు, (పదర్శ 

నాలు మొద లైన వనేకం మనకుండ నేయున్నాయి. 

మనకు కావలీసినది పట్టువలక టి, (పణాలిక నర్గం 

చేసుకొని పాటుబడేటటువంటి 10 మంది యువ 

కులు, (వప్ణుల సహాకారం, పభుత్వంతో'డ్చాటు. 

ఇట్టి సంఘ గనక స్థానే స్తే సరిమైన పద్దతులమిోన 

నగపిసే 10 సంవత్సరాలలో మన చేశముయొక్క- 
దర్హాయే చాల పెకి లేచిపోతుందని రూఢిగా చెప్ప 
వచ్చు. మనదర్హాపె పెకి లేస్తే మనమెక్కువ మోతు 

బర్హమవుామని, స్య చేళంలోను ముతర'ే శాల 

లోను మనకు పరపతి, పలుకుబడి హాచ్చుతుం 

దని చెప్పవచ్చు. దీనివ బ్ర ఆంధ బెశ వ్యావారా 

నికే వశ్యర్యానికకూడా 'జాన్నత్యంకలుగుతుందని, 

మన అంతను న ఎంతో. హచ్చవు తుండనికూడా 

మనం తెలుసుకోవచ్చును, 

సైనచెప్పిన విజ్ఞాన పచారంలోలతేర పాంతాల 

కంకు మనం తలపోస్తున్నంత వెనకబడి లేము, 

హిందూ దేశంలోని బ్రతర (పాంతాలనుబట్టిచూ స్తే 

బాగుగా అభివృద్ధిలోనికివచ్చిన బెంగాలు గజ 

రాతు, మహోరో ప్రియుల. కంక మన మెంతో 

వెనకబడిలే మనే చెప్పవచ్చు. ఆంధ దేశమునకు 

నడిగడ్డమయైన క్ర ఫ్రప్తొః గోదావరీ నదీపా ఎతాలు, 

గంగా, - నర్కదా, కావేరీ నదీతీరవానులకంెటు 

-వెనుకబడిలే ము. మనసాధారణ విజ్ఞానం వృద్ధిలో 

నున్నప్పటికి మనబాలబాలికల విజునవిషమయిలో 
మనమెంతో వెనుక బడియున్నా మనీ చెప్పకతప్పదు. 

ఈవిషయంలో బొంబామిు,: కలకతా, ప పూనా, 

అహమ దా బాదు, అలహాబాదు, చెంగుతారు 

మొద లైన పట్టణాలు తమ చాలబాలికల విషయ 

మై చూపవే (శ్రద్ద మనకుకూడా ఉండాలి. ఇంతే 

కాక మనభథాషలోకూడ బౌలబాలికలకు కావల 

సిన విజ్ఞానాన్ని నేర్ప వాజ్యయంకూడా 

వాలాతక్కు-వ, ఈ చాలబాజ్యయమున కె హింద్ 

లో సుమారు 10 మాసప్మతిక లున్నాయి, గుడ 

రాతీలో 5, బెంగాలీ, మరాఠీ భామలోకూడా 

కావలసినన్ని వాజ్యయ పు తిక లున్నాయి. కన్నడ 

భావలతో సుమారు 91 వేలు వెచ్చించి ఒక 

|సచురణక ర చాలని జ్ఞానసర్వ్యస [| పచురింప 

చేశాడు. తమిళభావలోకూడా బాల వాజ్మయం 

అపురూపంకాదు, ఇక మరి తెలుగులోనో:_స్మూ- 

ళ్ళకు కావలసిన పాఠ్యవిభానం (పకారంగా ఏర్ప 

డ్న వాజ్ఞయంతప్ప తెలుగుసి లలకోసం (వత్యేకం 

గా తయారైన బయటికివచ్చిన జాజ్యుయం 

శూన్య పాయమనే చెప్పాలి. ఈకొరతను పీర్చవల 

సినక ర ర్షవ్షం తెలుగుతే బ్రదగాడులది, కట్టుబాటుతో 

కూడినసంఘుం నియవుబ దంగా నిరంతరాయంగా 

నిరంతరం చే సేకృపి. లేకణో తే యాపనిజరగడంకష్టం 
మన బౌబంబాలికల వృద్ధినిగుజించి మనం నిర ర్షత్యుం 

చేస్తే మనజాతి భవివ్యత్తు నరికట్టినట్టు కాదా* 

అ 

విచేశాలల్లో చాలబాలీకల బుద్ధివికాసంకోసం 

విజ్ఞానంకోస సం చేసే ప పయత్నొలు చూస్తే అచచ్చెరు 

వగును, పాశ్చాత్య చేశాలు |పపంచానికి నాయ 

కత్యం వహించినాయంకు మన మాశ్చర్యపడ 

వలసీన దేముంది? 



స్వయంపోషక సహాకార విద్యాశ)మములు 
శ గోశుటి చోగరాజు 

గం౦భథాల యో ద్యమమునకును, విద్యా 

వ్యాపక మునకును . అవినాసంబంధము గలదు, 

చదువనేర్చిన వారి సంఖ్య శొగినంతయుండినగాని 

యేగాామమున నయినను గంథాలయ. మును 

నెలకొల్పి లాభములేదు. కావున గంంథాలయో 

ద్యవువ్యాపకులు చదువ నేర్చినవారిసంఖ్య న వృద్ధి 

చేయుటయుదుగాడ శ్రద్ధవహి చుట యావళ్య 
కము, 

బాలబాలికల పాొథమిక విద్యాభ్యాస మిపుడు 

వి భుత్యపు తనిఖీకి లోబడి చాలవరకు జిల్లాబోర్జుల 

యాజమాన్యమున జరుగుచున్నది, ఎప్పటి కెన 

సీ ళాధ్యత ప్రభుత్వము, వహించదగినదేకాని 

యల్పసాధన సంపకత్తిమాత మేగల వ్యక్ములుగాని, 

సంస్థలుగాని నిర్వహింపదగినదిగాదు. ఐనను 

ఆం; (థ(గంథాలయసభవంటిసంగ్భలు సాధ్యమైనంత 

తక్కు-వవ్యయముతో శీఘ్రముగ నెక్కువ ఫలము 
నిచ్చు విధానముల నారయుటలో గొంతకృమి. 

సలుపదగును, 

ప్రారంభ విద్య బాలబాలికలకు  చదువను, 

వాాయను సమర్గతయు మనోవికాసమును గలి 

గించుటయే శాక, వారల శరీరదార్థ్యమును, అంగ 

పాటవమునుగూడ నభివృద్ధి దేసి మున్ముందు 
వారలు స్యయంపోమకులును "స సంఘమునకు 

(కోయస స్క-రులునునగు నుత్ర,మపౌరులగుటకు దగిన 

యు తాగక ధోరణియు కీలమును అల పాటు జేయు 

నదిగగాడ నుండవలెను, ఇప్పటిపా్రాథవింక విద్యా 

విధానమున బాలురు బడియందు 5.8 యేండ్లు 

సీడ పట్టుననుండి కొద్ది గొప్ప చదువను వా9యను 

చేర్పుసరికి వార లెండలో దిరిగి తము! కలి దండుల 

వృత్తి యం౦దు ముఖ్యముగ వ్యవసాయపు బనుల 

యందఃపాల్లానుశరీరశకి క్రి యుఇం[దియపాటవమును 

గల్పియుండుట లేదు, ఇట్లు నారలు నిష్ప యోజకు 

లసచుండుటచే తనే ఉద్యోగవాంఛతో తమవిల్ల 

లను పె చదువును జదివింప సమర్గులగు తల్లి 

దం| డులు తప్ప తక్కినవారుతమభాలుల్ను నిప్పటి 

పాఠశాలలకు బంప నుత్సాహమును జూపుట లేదు, 

ఇప్పటి విధానమునందలి లోపములను తొల 

గించుట కేర్పడిన, ప్రాజెక్టు కిండర్ గార్డెన్ స్ 

మూాంకెస్పోరీ మొదలగు వేళ్ళతొ న్యచహరింప 
బను చున్న కొన్న పాశ్చాత్యవిధానము లిదివటు కే 

యీ బేశమునగూడ కొద్ది గొప్ప పరీవీంపబడు 

చున్నవి. కాసి వానిని సకంయముగ నమలులో 

పెట్టనగిన యు పాధ్యాయులను దయారు చేప్పి 

వారలకుదగిన చేతనము లిచ్చినగాని ఇవి వ్యాపి 
నొందజా? ను. ఇందులకును, ఆయావిధానముల 

నమలులో బెట్టుటకును, వలయు సాధననామగిీని 

సమకూర్పుటకును చాలధలముకావలసియుండును, 

స్వల్పజీతముల పై బనిచేయునుపాధ్యా యులనె నను 

తగినంతమందిని నియమించి సామాన్య పాఠ 

శాలలనే తేగినన్నిటిని నెలకొల్పు టకు ధనము 

చాలని పరిస్థితంలలో, ప్రభుత్వము వ్యయక రము 

లగు విధానములను పోత్సహించుటకు సాహసిం 

పదు. కావున విజ్యాన్యా పకమును శీభు 9 ముగ 
గావింపగలుగు విధానము పైనిసూచింపబడిన 

యుత్కప్ట లతణములు గలదిగ నుండుటయేగాక్ష 

సాధ్యమైనంతవరకు న్య్వయం౦పోవక ముగ గూడ 

నుండుట యవసరము, ఈ విషయమునుగురి ౦చిన 

ఏభానముుఎలో శ్రీ గాంధీమహాత్యుని వేరణచే 

నేర్చడిన “జకరు సుస్పేను” సంఘమువారు 

నిరూపించిన “వర్థావిధాన మొకటి”, ఈ విధానము 

పంపి 



శ్రీ) అయ్య 0కి వేంకటరమణయ్య గారి సన్మాన రోచిక 

గతనాల్లుసంనత్సరములనుండి యు కొ న్ని-ోట్ల 

పరీశ్నీం “బడుచున్నది, దీనివఐనగలిగిన ఫలితము 

లను విమర్శించుట కామధ్య ఢిల్లిలో జరిగిన యొక 

సభలో సారాంశము లిట్లు తెలుపబ డెను. 

కళళ వర్న మెంటువారి చేతను, స్థానిక సంస్థల 

చేతను నెలకొల్పబడిన యిట్టి నవీన పాఠశాలలలో 

జరిగిన పనినిగజించివనివేదిక్లన్ని యు,నీవిధానము 

నలన పిల్లల సామాన్యారోగ్యస్థితియు; వర్శ నయు, 

బుద్ధివికా సమును చాల పో త్సాహకరవు గ నున్న 

వని "కొంచె మించు మించు ఏక ముఖముగ 'జెలుపు 

చన్నవి, ఈపాఠశాలలం౦దలికిల్ల లు హెచ్చు చురుకు 

దనమున్ను ఉిల్లాసమును, అత్మ విశ్యాసమును Xల 

వాగుగ నుండిరి, వీరికి తమభావము లను వెల్లడింప 

గలళకి ఛా నలవాటు పడెను. పీరలకు సహసా 

కార "భావముతో బనిచేయు నలవాట్లు గలుగు 

న్నువి, వీరలలో సాంఘిక దురభిమానమునశించు 

చున్నది.” 

వీపశరు రాష్ట్రములోని చంప రాన్ జిల్లాలో 

పీ విధానము వలన గలిగిన యభివృద్ధిని గుజించి 

మరియొక  పరిశీలనాసంఘుము వారీ. మ 
యుండిరి: 

“విద్యార్థులలో మాంద్యమును, అశద్ధయు 

తొలగి పనిపాటులను చేయుట కత్పాపాము 

సెంపాందు చున్నది. ఇండవతరగతి విద్యార్థు 

లలో నూటికి 78 మంది, తాము చేసిన పనివలన 
సాలుకు ఒకొక్కరు రు 3.8.0 లకు పెగా 

౫డించిరి మొదటితరగతి వారిలో నూటికి 71 

మంది సాలున కొకొక్క_రు రు 1-_5_9లకు వగా 

సంపాదించిరి. కొందరు శెండవరర౫తి విద్యార్థులు 

రు "లకు చెగా గడించీ యుండిరి,” 

ఈమధ్య శొంజెవరం (గామమందలి బోర్డు 

(వాసి 

౧క 

[పాథమిక పాఠశాలలో 4, 5 తరగతుల బాల 
బాలికలు 10 రాటములపై స్కూ-లుదిన ములలో 
దినమునకొక్ష గంటలోపు (జక పీరియడ్) పని 
వేసి పారంభదశలోనే ఇలకు 40-30 సిలపల 

నూలు (సుమారు రుఠిల విలువగలది తీయ 

గలుగు చున్నాగు, సగటున నొక్కొక్క- బాలుడు 

లేక బాలిక నెలకు వకుల ఖరీదుపోను 8 అణాల 

విలువగల నూలును దీసెను. గంటకు 800 గజ 

ముల నజర్ దీయ నభ్యసించిననాడు స్కూలు 

దినము లిరువదినాల్తీంటిలోను నొళొక్కూరు' 

దినమున కొకగంట నూలు దీయుచో ఆధమము 

5 సిలపలు దియగల్లుదురు, వకుల ఖరీదుపోను 

సీని విలువ 5 అణాలు వుండును. రాటముల పె 
నూలుదియ నవకాశము శేనివారలు కొందరు 

బకాయి, నారిజకాయలకు గట్టు తాటియాకు 

బుట్టలను గంటకు సుమారు 16 చొప్పున నల్లి 

యొక కాని సంపాదింపగలుగు చున్నారు. ఇందు 

వలన నెలకొక్టాక్క_ బాలుడు "లేక బాలిక ఆర 

ణాల వణుకు పంపాదింప వీలగుచున్నది కొందరు 

పాఠశాల ఆవరణలో కూరగాయలను, పుష్పాది 

ములను (పతి మొక్కలను బెంచుకృమీయం దుపా 

భఛ్యాయులకు సహాయ  పడుచున్నారు. ఇప్పటి 

విద్యానిబంధనలు బాౌలురచే దినమున కొక గంట 

కంటు నిట్టిపనులను జేయింప నియ్యకొనవు. నన్హా 
విధానమునందు వలె దినమునకు నమారు తి 

గంట లెట్టిపనులను చేయుచో (పతి 4&_5 వ తర 

గతి బాలుడు, లేక బాలికయు నెలకు రు 1-0_0 

వజుకు సంపాదింప వీలగును. కావున తగనకృష్ం 

చేయు-చో విద్యా విధానమును కొంతవర్య నను 

స్యయంపోవక ముచేసి హాన్చు వ్యాపకమునకు 

'దెచ్చుట కవకాశము "లేఠవో లేదు. షిల్లలను 



ఉదయము కొంతసేపు నూలువడకుట, బుట్టలల్లుట 

మొదలగు పనులందు నియోగింది సాయంకా 

లము వారలచే కొంతసేపు తోటపనిని జేబుం 

చినచో వారలు మొతృముమోద _ దినమునకు 

8 గంటలు పని చేసినను అలిసిపోవుటగాని, విసుగు 

జందుటగాని తటస్థింపదు. పైని చెప్పినట్టు దిన 

మునకు 8 గంట లిట్టిపనులను చేయించుణు మరి 

మూడు గంటలు మ్మాతమె పాఠముల జెప్పుచో 

చదువు వెనుక బడునని కొంద రందురు. కాని బాల 

బాలికలు 'చేయుపనుల పె నాధారపరచి నారి 

కత్సరములను, పదములను, పలుకను . | వాయను 

లెక్కలను గట్టుటను నేర్పుట జరుగుచో నిపుడు 

వారలకు చదునుటలోను, |వాయుటలోను, లెక్క 
లు గట్టుటలోను వచ్చు (పవిణత య చదేకాలము 

లోవలనేవచ్చుననుటకు సందియము లేదు. ఒకవేళ 

రాకి పోయినను విద్యాభ్యాస కాల మొకటి శెంకు 

సంవత్సరములు పొడిగించినను సెబ్బరయుండదు. 

చామర్థ్గకోట, అనకాపల్లి మొదలగు గవర్న 

మెంటు ఫారములలో 10_12 ఏండ్ల వయస్సు 

వచ్చిన బాలురకు, ఒకపూట 0_1-6 అణాలుకూలి 

ముబ్చి వారలకు దగినపనులన జేయించుచు, 

నొకపూట వారికి విద్యా భ్యాసము గావించు 

సేర్పాటు అమలులో నున్నది, ఇట్లు చదువను 
(వాయను నేర్చుకొనిన వొండు వెద్దవాం్మ డయిన 

తరువాత తాము స్వయ ముగ వ్యవసాయము చేసి 

కొన గలుగుచున్నారు, అట్టి యవకాశము లేని 
వారు కూలిపని చేసికొనియే  జ్లీవింపగలుగు 
చున్నారు, వీరలు తాము సొమ్ము వ్యయము జేయ 
కుండవిద్యావంతులగుట యదనపులాభముగచా! 

గవర్న మెంటు ఫారములసం ఖ్య చాల 
స్యల్బము, కావున నిట్లాకపూట చదువను నొక 

(66) 

స్వయంపోషక సహాకార విద్యాశంమఘముళు 

పూట పనిపాటలను నేర్చు సంస్థలువిరివిగ చేర్పాటు 

చేయుట మంచిదిగదోచును, ఉపాధ్యాయులుకూడ 

యొకపూట పాఠములు చైప్పి మరియొకపూట పని 
చేయుచో వారలు స్యయంపోమకులుగ నుండవీల 

గపను, బాలురస ఏఎపాదన వారలవోషణకు చాలు వరకు 

తలిదండులే లోటును పూ 89 చేయవచ్చును, 

మొగటేో వ్యకి య్య, నే సంస్థయోా నిట్టి సయం 

పోవక్త విద్యా మమునకు దగినవసతులను 

వమూతము వర్పాటుచేయుట యావశ్యకము. 

నిజాం రాష్ట్రమున వీద్యాభ్యాసమును 

స్వయం పోషక ము గావించుటకు మరియ్మోకవిభ 
ముగ యత్నము జేయబడుచున్నటి. ఈ యు ద్య 
మమును సంసానప్తు సవహాకారశాఖ వారును. 

సాంకేతిక వీజ్యాళాఖవారు న్కు - ఉస్కావియా 

విశ విద్యాలయము వారునునిర సహించుచున్న్నారు. 

రాష్ట్ట్రవిద్యా శాఖాధికారి, రాష్ట్ర్రసవాకార శాఖాధి 
"కారి రాష్ట్రవ్యవసాయ శాఖాధికారి నవాబు బహా 
దార్ యార్ జంగ్ మొదలగు పదునాల్లు రుద్యోగు 
లును అనుద్యోగులును గలయొకసంఘమేర్ప రుప 
బడెను, కలక త్తా విశ్వవిద్యాలయమున మవ చేశపు 

దార్మిద్యసమస్యలను గరించి యుపన్యసించుటకు 

(పత్యేక ముగ నియమింపబడి యోోాకిషయమైచాలా 

కృషి చేసియుండిన శీ) పటవెల్గా రను నాయన 
యీ యుద్యమ కార్యని ర్యాహకులుగ బనిచేయు 
చున్నారు, 

ఉస్మానియా విశ్ళవిద్యాలయావరణలోనే 
యొక సహాకార విద్యా శ మము చెలకొల్బ బడెను, 

అందు ఉణ్యానకృషి, కోళ్ళ “పెంపకము; వడం 
గము, దర్జీపని, తోలుపని మొదల/స పరి శ్రమలు 
నెలకొల్సబ'డెను,. బాలురచే |పతిదినమును కొంత 

, కొలను మై పర్మిళ ములను చేయించి వారలు 

1 
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శ్రీ అయ్యంకి వేంకటరమణయ్యగారి సన్మాన సంచిక 

కొంతవర కెనను స్యయంపోమకు లగునట్లు చేసి, 

వనుర కొంతకాలము వారల ఏద్యాఫ్యాసముకు 

వినియాగించుట యీసంస్థయొక్క- యాశ యము, 

ఆయా పనులను నిపుణతతో . జేయుటకు తేగిన 

పనిముట్ల నుపయోగ మున బెట్టి సామాన్యముగ 

నితేరులు' దినమంతయు వాటుపడి యెంతపని చేయ 

గలుగుదురో అందు సగముకాలమున నీ యా శ 

మము నందలి విద్యార్థలచేతను వారలకు బని 

చేప్పవారల చేతను ఆయాపనుల చేయించుటకు 

యత్నించు చున్నారు, తక్కిన కాలమున విద్యా 

ర్థులు పాఠములను నేర్చుకొనుట కవకాశము గలు 

ను. పనివారలు దినమునకు హెచ్చుపనిశేసి చెసి 

శమ యార్జనను చించుకొన గలుగుదురు, తయా 

రగు వస్తువులు అమ్మక మునకుగాక సాధ్యమై 

నంతవరకు స్యోపయోగమున కై యే వినియో 

గింప బడుచున్నవి, సోగ్టపయోగ మునకు పోను, 

వింగులునవి సోోపయోగ మునకువలయునితేరసామ 

(గికి బదులుగ నిచ్చి వానిని బుచ్చుకొనుటకును 

వినియోగింప బడును. ఈ యళ్నము బయ, పద 

వమగుచో నిట్టేసంస్థలు పట్టణము లందును పళ్లెలం 

దును విరివిగ నెలకొల్పి విద్యార్థుల కేగాక పనిలేని 

వారి కందరికినిగూడ పనిక ల్పింప పీలగునని యీ 

'యుద్య మ నిశ్వాహకుల యాశయము, తుదకు 

పభ గద(్యోగులను నితర సంస్థలందు బనిచేయు 

వారలను గూడ తమ యుద్యోగాది కృత్యముల 
నొకపూట చేయుచు, కెండవపూట నిట్లు సంఘ 

మున కావళ్యకమగు వస్రూత్చ త్తికార్యములను 

చేయున శ్లుర్పాటు గావింపగలుగుచో శెట్టింపు 
మందికిట్టి యుద్యోగములు లభించును, అట్లుద్యో 
గములను పొంఛింపనివారు సగముదిన ము 

మ్యాతము పనిచేసే రమకువలయు వస్తుసామగు 

ఎకు 

న! 

లను కొన్నిటిని స్తయముగ నుత్స త్రి చేసికొనుట 
వలనను, తక్కి.నవాటిని తా మత్స త్రి చేసినను నువు 

లతో మార్పిడివలనను లభింప జేసికొన గలుగుచో 

దక్కిన కాలమును [గంథపఠనయిు, ఆటపాటలు 

గానాది వినోదములు మొదలగువానియందు విని 

యోగించి సౌఖ్యము ఆనందము ష్ 

ఈ పద్ధతి (కొతగా కనిపటబడీనది కాదు. 

తొలుత, 'స్వెడ్డరండులో ఇల్లరుహఃల దంపతులు 

దీవిని (వతిపాదీంచి పరీకించి యాటేశపు (పభు 

త్యమును దీని నవలంఓంచునట్లు 'జీసిరి, పని లేని 

వారందరనునిట్టిస ;ంస్థలలో జేర్చి | నూటిక్రిరువదిమంది 

చాప్పున చేర్చరులగు ' పసివారలను నియమించి, 

య౦ందరును త్యరలో సంయంపోషకు లగునట్లు 

చేయగలిగిరి. తమపొట్ట పోసి కొనుటయీగాక 

పీరలు తమపాటువలన జయా సంస్థల్బకె [పభు 

త్రము చేయుచుండిన వ్యయమును, విధింపబడు 

పన్ను లనుగూడ క మముళ దాచే భరింపగల్లీరి, 

అమెరికా సంయుక్త రాష్ట్ర ములందలి సెనేటు 

సభ్యు డగు సెప్పర్దు అను నాయన ఈ విధానము 

నాదెేశమునగూడ (బవేశపెట్టుట కచటి (పభు 
థ్ (మును [బోత్సహించు చున్నాను, ఆందులశై 

యా బేశపు వొాసంసభ (Senate) లో నొక చట్ట 

మును (United Communities Bi) ,పతిపాదించి 

యున్నారు. కాని యది యింకను నొక పత్యేక 
సంఘముచే పరిశ్టీలింప బడుచున్నది, హానీ ఫోర్లు 
గారివంటి పారి శామిక (పముఖులుగూడ నీవిధా 

నపు స్కూతేముల నంగీకరించిరి. ఇప్పటి కర్కాగా 

రెములం చేవోయొక్క వస్తువ్రునేగాక ఆయా 

(పాంతములందు సంఘమునకు వలయు వివిధవస్తు 

వ్రులను దయారుచేయునట్టు మార్పుగావించి పని 

సాం (డీ కర్కాగారములంధు గినములో సగము 



కాలము మాత్రమే పనిచేయునశ్తేర్పాటుచేసి 
తక్క. నకాలమున వారలు చేద్యముచేసి తమకు 

వలయు నాహోరపు దినుసులను బాడించుకొను 

టకు దగినభూవసకి గల్పించుట మంచివని 
ప్పకొను చున్నారు. 
అదివరకే యా రాష్ట్రములం=లి మాడిసస్ 

అను | గామమున డాక్టరు సదర్గండు అనునాయన 

నొక కళాశాలను నెలకొల్పి అందు 6 రాష్ట్ర) 

ములనుండియు, 9 విదేశములను-డియు వచ్చి 
చేరిన 800 మంది విద్యార్థు ఎను స్వయంపోమక 

విధానమున | పకృతి ఇానస్త్రృములందు పటభ'దు 

లను చేయుచునారు. కళశాలనంటి 180 ము 

రముల పొలమును, తోటలును గలవు, 27 పరి 

(శమలకు క ర్కాణారములు గలవు, విద్యార్థులు 

దిన ఏ. నృ కెదుగంటలు విద్యాభ్యాసమునొందుచు 

మరి మైదు%౦టలు పొలమున_దును కళ్కాగా 

రము లందును పనిచేయుచున్నారు. ఒకొ,-క్క-రు 

సొలుకు సగటున 318 డాలర్ల విలువగల సరుకుల 

నుత్పు త్రి చేయగలుస చున్నారు. వీటి నుమ్ముడిని 

వికయించు కొనుచున్నారు.; లేక యనుభవించు 

చున్నారు. విద్యార్థుల ఆదాయమునుండి 72.580 

డాలర్థవరక కళాశాలకు జెల్లింప బడుచున్న, 60 

డాలర్లు నివాసము వ రాలకును, ల డాలర్లు 

భోజనాదిక ములకును జెల్లించు చున్నారు, ఈ 

. నంస్లను శెలకొల్పుటకు మాత్రము సదర్ధండు 

గారు స్యయముగ నే కొంతథనమును వ్యయము 

చేసిరి, ఇప్పు డది పూర్చిగ స్వయంపోవక ముగ 

నున్నది, 

ఇండియాలో నీ విధానమును కలక త్తా పశ్య 

వద్యాలయమున కుపాధ్యతులుగ నుండిన సర్ 

ఆనుత్ష్ ముఖర్జీగారు పరిశీలించి చానివిషనమై 

స్వయంపోషక సహకార విద్యాశిమములు 

| పబోధము గలిగంచుటకుగాను శ్రీ) పశేలుగారి 

నావిశ్యవిశ్వవి ద్యాలయమున (పత్యేకోపన్యాసకు 

లుగనియమించి యుండిరి. కాని సర్ ముఖరీ గారు 

తమ యఖభీష్టమును అమలులో. బెట్టి ముంచే మన 

దేశపు దురదృష్టమువలన _దివంగతులగుట తట 

స్థించెను, | 

ఇపుడు నిజాంరాష్ట్ర (పభుత్వమువా రీ విథొ 

నము నంగీకరించి పరిశీలించుచుండడుట ముదా 
వహము. 

(గంశాలయోద్యమ నాయకులును, విద్యా 

వ్యాపకమునం దభిమానముగల్లీన యితేరులును, 

ఆంధ చేశమునగూడ నొకటి రెండు చోట్టనై నను 

ఏ నూతన విభూనమును సరీశీంచుటకు దగిన 

యాశ)మముల నేర్పాటు గావించి వానియుప 

యుక్కతను (పభుత్వమునకును ప్రజలకును గోచ 

రముచేయుట యత్నించుట సమంజసము; 

ఈ విధానపు టుత్క్య్చృష్టతీను (బభుల్యము 

(గహాం చునట్లుచేపి వారలచే కళాశాలలందు గాక 

పోయినను, [గామసీమలందలి | పాథమిక, మాధ్య 

మిక, ఉన్నత పాఠశాలలందైనను సీ స్యయంపోవక్ష 

విధానమున మలులో బెట్టింపగల్లు చో పాఠశా 

లలను నడుపుట కిపు డేళేట వ్యయము చేయబడు 

సామ్మునందు కొ ౦త భాగమెనను మిగిల్చి యేకుట 

(గొత్త పాఠశాలలను నగొన్నింటిని వానికిదగిన వస 

తులతో చెలకొల్ప వీలగును, కొంతకాలమున_ె 
నను పాఠశాలలకొరత .దీరును, తమబౌలురను 

స్వయంపోషకులుగ నొనర్పజాలు పాఠశాలలకు 

తమవీల్లలను బంపుటకు తలిదండులును 'వెినుదీ 

యరు, కివముముగ గొన్ని యితర బేశములందు 
నలెచే మనచేశమందును నూటికి 90 మంది 

మైనను విద్యావంతులగుట. కవకాశ మేర్చడునుః 

అ జా 

న 

Aas 



ప్రాచీన భ భరతఖం డమున గ్రంథప్రచారము, గ్రంథాలయములు 
శ్రీ జటావల్లభుల పురుహోత్త ము 

ప్రిన్సిపాల్ 3 సంస్కృతేక భా కొల, క్రొ వూరు 

పిపంచములోని గ్రంథము లన్నిటిలోను 

మొడటి గ్రంథము భారత దేశములోనే యుత్పేన్న 
మాయెను. మానవ పుస, కభాండాగారములో 

మొడటి గ్రంథము బుగ్య్వోదమాని మాక్సుములర్ 

పండితుడు నుడివి యున్నాడు, 
గంథశబ్లముకూడ చిరకౌలమునుండి మన 

చేశమున వాడుకలో నున్నది. క్రీస్తునకు 
పూర్ణము నాలుగ దు శతొబ్దములనాడు గచింప 

బడినదని యాధువికులచేతం గూడం దలంపం బడు 

చున్న మనుస్మృతిలో, గూడ గంథశబ్ద మున్నది, 

అశ్టేభ్యో గంధథినః శేషా 

గ (ంథిభ్యో న ధారిణో వరాః 

“శాసి యూ గ్రంథశబ్దమునకు [గంథములోని 

విష మ మనియే యర్థమే'కొని ష తనిర్మ్రిత వైన 
పు స్తకమని యర్గము'కొదు. (గంథమనగా ముడి 

యనియు తాళ 'పతగంథములో షృతముల నన్ని 

తిని కలిపి ముడి వేయుచుండెడి వారని యు, కనుకనే 

(గంథమున కాచేరు గలిగె ననియు మాక్టానెల్ 
పండితుడు ఇెప్పియున్నాడు;ు కాని యా నిర్వచ 

నము" సరికాదు. |గంభమనగా రచించుట 

‘(To Compose) యని యర్థము. (గంథములోసి 

విషయము కవిచేరచింపబడి సదగుటచే (గంథమున 

కాచేరు కల్తినది, కాళిదాసు శొకు _న్హలములో 

“కాలిదాస గథితవన్తునా నొవేన నాట"కేని 

అనిశెప్పుటచే సీవీమయనున సందేహమే లేదు, 
కావున (_గంథళశబ్దమునకు పు_స్థకము అను అర్ధము 

“తెరువాతనే వచ్చియుండును, 

Aas 

(గంథములు |వాయంబడునాచారము భారత 

"దేశములో నేనాడు (పాఠంభమైనదో చెప్ప లేము. 
కాని [కీ పూ, కొన్ని వేల సంవత్పరములనుండియు 
భారతీయులకు లిపి తెలియునని యిటీవలి పరి 

శోధనలవలన వెల్లడమ్రైనది. ఈనడుమ జరిగిన 

సింధు. సాంత పరికోధనల వలన కీ, పూ 8000 

సంవత్సరములనాడే భారత దేశములో లిపి యుండీ 

నట్లు "తలియుచున్నద. చా కరణాణార్యు డైన 

పాణిని “లిపి? శబ్దమును వాడి యుండుట జే (క్రీ పూ, 

600 (పాంతమునాటిశే లిపి బాగుగా వాడుకలో 

నున్నట్లు తెలియుచున్నది. (త- కల] పాణనికి 

విమ్మట సుమాగు రెండు శ తాబ్బములకు 

పాణిని యస్టాధ్యాయికి వా ర్సికములను (వాసిన 

కాత్యాయనుడు యవనుల “లిపినిగూడ చీరొని 

యున్నాడు, యవనుల లిపి యనునర్గమున యవన 
శబ్దమునకు “ఆనుక్స్” (పత్యేయము వచ్చునని 

యాతండు చెప్పయున్నాండు, 

“వెలసి 

“'యవనా ల్లిప్యామ్” 

(పాచీన భారతమున విజ్ఞానము లత (గ్రంథ 

ముల మూలమునగాక న వైప్యోపాధ్యాయికచే 

మౌఖిక ముగనే ముఖ్యముగ న్యానించుటకుంగార 

అము, (పజలు చాలమంది లిపినెటుంగకుండుటయే 

యని- తలచుట సరికాదు. అందులకు మూడు 

కారణములను - 'బేర్కాన వచ్చును. (1) (పాచీన 

కాలమున ముఖ్యమైన యధ్యయన ౫ షయము 

వేగమేయగుటచేతను, వేదము స్వరమా తాదు 

లలో నీవత్తును వ్యత్యాసము లేకుండ గురుముఖు 

మునుండి నేర్చుకొనవలసిన చే యగుటవేతను, 



పోచీన భరతఖండమున గృోంఖవచారము, గంంథాలయములు 

లీఖత ప్రతులలో తప్వులు పడుట కవకాళ 

ముండుటచే వానిని జూచి చదువుట వలన 

తప్పులు గల్బుటకు హెచ్చు నవకాశ మం౦కుట 
చేతను మౌఖకపాఠమే పుస క పాఠముకంజు 

మిన్నగ భావింప బడుచుంజెను, (2) వఏిష.యను 

పూర్చిగ జీర్తము _కావలెనన్నచొ గ/0థము 

నోటికి రావ లెనేకాని పుస్తకా వేక్ యుండరాదని 

మన పాిచీనులు తలచుచుండిరి. (8) గురు సన్ని 

ధిని గొంతకాలముండి యాతసి తపశ్ళ కిని, 

మహాత్త్య్య మను శిష్యుడు గ్రహించుట ముఖ్య 

ముగం దలంవం: బడుచుండెను, గురుముఖముతో, 

బిత్యక్ష సంబంధముండిననే కాని యనిర్యాచ్య 

మగు గురుత క్రి శిష్యునకు సంక మింపం జూలదని 

భావింపం బకుచుంటెను, 

ఈ పై “కారణములవలనం బుస్తకా పేతు 

లేకుండం బఠించుట పిశస్తృమైనదిగ భావింపబడు 

చుండెను, వేద పఠనమునకు పుస్తకము న పేత్నీం 
చువాడు పాఠకాధముడని శిక్షలో చెప్పబడినది. 
ఈ శీత పాణిని పోక మని పితీతి, 

“గతీ శీఘీ9) శిర్యకంపీ తథా లిఖిత పాఠకః 

అనరబ్లో ఒల్పకం౦ఠశ్చ వజేలే పాఠకాధమాళి” 

దినీనబటటి పాణినినాటిశే పుస్తక పఠన 

ముంజెననియు, "వేదమునకుంాడ నట్టి పఠన 

ముంజెరినియు స్పష్ట మగుచున్నది, 
కాలక )మమున బండితులలో గంథములు 

హూచ్చు వాడుకలోనికి వచ్చుటకు గారణము 

భావ్యములు, వ్యాఖ్యానములు బయలుదేరుట 

యని చెప్పవలెను. అట్టివానిలో మొదటిది పతం 

జలి మహాభాష్యము. ఈ గ్రంథములు సూత్ర 

ములవలె సంగవాముగా నుండక విపులముదై, 

ఛారణకు సులభములు కాకపోవుట చేతను, వేద 

ములకువతె వీనికి ధారణము వలన పారమారిక 

ప్రయోజనమా. లేకపోవుటవేతను.. పండితులు 
వీనిని కంఠసము చేయక పుస కను లసహాయము 

తోచే కృషికేయు చుండిరి. 
ముత్కృమానైనం వొచీన కాలమున నార్య 

విజ్ఞానము పధానముగయండితు లకంకములయం 

యుంజెడిదనిచెప్పవచ్చును. నెడొెకగంంథధాలయ 

నులో నిముడ్చుటకు వీలైనన్ని గ్రంథములను, 

చతుచ్వేదమ లను, పట్బాస్రైములను, వర్ణన 

ములను, [శెతసూ తేము౭ను, గృహ్యాసూ తము 

లను ధర్మసూ[ తములను-- తమబుజ్రళలో నె మోక్ష 

కొనిపోన్ళ పండితు లానాంజె చనో యుండిరి. ఇది 

వై చెశీకషండితులుకూడ నంగీకరిం చిన యంశము. 

విల్సన్ పండితుడు “| పాచ్రీన భరతేఖండ మున పతి 
(బాహ్మణుడు సంచార (గంథాలయమం.” అని 

చెప్పియున్నాడు, 

ఆనాడు నేటి [గంథాలయములను జోలినవి 

"లేకున్న నేమి సంచార గ ౦ంథాలయములని చెప్పు 

దగిన యా పండితుడులే (పజల యజ్ఞానాంధ 

కారమును బోగొట్టు క్షానజ్యోతులుగ నుండిరి, 

(గంథాలయో ద్యమ చరితను దలచుకొనునష్పుడు 

మన మొ సంచార (గంథాలయ ములు భారతే 

చేశ వైజ్ఞానికౌభివృద్ధి కెంత శోడ్చడినవో 

గురి ంపకపోయినవో నది సమ్మగమగు చర్నితే 

కాజాలదు, ఇట్టి పండితులు తెణచుగా గలసికొను 

టయు సం పదించు కొనుటయు, కొకరిభావముల 

వొకరు తెలిసికొనుటయు గూడ జరుగుచుం 

ఇను.  .బుేేందదశమమండలములోని యీ 

'ందిహాశ్యము లీ సంద ర్భృమున నుళ్తైఖింపంద గినవి, 

“సంగచ్చధ్యం సంవదధ్యం సంవామనాంసి 

జూన తొం 

ra 



* 

(శ్రీ) అయ్యంకి వేంకటరమణయ్యగారి సన్మాన సంచిక 

తాము నేర్చిన | గంథముల నితరులకు బోధిం 
చుట యీ పండితుల ధర్మ మై యుండెను, 

అధ్వ్యాపనము లేని యధ్యయనమునకు శా స్రముఖు 
(పశ స్తి నంగీకరింపలేదు శీవార్టుకు చెప్పినట్టు 
“దీరి” బోధి “ఆ చరణము) “ పచారము” 

అనునవి యుత మపండత లతృణములుగ భావింప 

బడుచుుడెను గృరుకులపద్ధతి వరొలమునను, 

పురాణపఠనము మూలమునను, గథలవూలము 

నను సీవిజ్ఞాన (పచారము జరుగుచుంజెను, 

అట్టు ముఖ్యముగ మాఖకముగ (గంధ పచా 

రము జరుగుచుండిన కాలములోగూడ లిపి కొన్ని 
కాగ్యముల కుపయోగంప బడుచుండెను, రాజ 

శాసనములు, చానపట్టములు మున్నగువానిక్రిని 
లిపి బాహాటముగా వాడబడుచుండెను, క్రీస్తుకు 

- బూర్వము 3000 [పొంతముననే శాసనములకు 
లిపి వాడబడుచుండెనని మైన చెప్పబడినది. అకో 
కుని కాలమున నెన్ని యో శాసనములు శిలలపైన 

'జెక్కబడినవి. భారత దేశ చరితము, ముఖ్యముగ 
ఆంధ దేశ చరితము తెలిసికొనుటలో నీ శాస 
నము లెట్లు తోడ్పడునో యాం, ధు లెజుగనిది 
కాదు, శిలలు కజ్రిపలకలు, రాగి రేకులు, భూర 
షృతములు, మున్నగువానిపై న లేఖనము జరుగు 
చుండెను, (గంథములు చాలవటుకు భూర్షపత,) 
ముల పైనను, తాళష్రతముల్నపైెనను లిఖంప 
బడుచుంజెము, 

(గంథమునకు పు స్తక మను నర్గ మిటీవల వచ్చి 
నచే కాని మొదట లేదని మైనం జూచియుంటిమి, 
పుస్త కమునకుమా త్ర మిట్టియర్గము (Book అను 
నర్భము) ముదటినుండియు నుండెను, పుస్తక 
శబ్దము గోపు స్తబంధాద రాదా”అను ఛాతున్రనుండి 
వచ్చినది. క ట్రబ.ినది””( Bం4౧ర అని పుస క శబ 

so 

శళి శ్వ 

మున కర్ణము, సరస్వతి పుస్తకము వొస్తమందు 
గలదిగావర్షింపబడ్తు _పాచీనక్లోక ములు కలవు, 
మహాభారతమునకు పరిశిష్టమనబడు  హారివంశ 
ములో “పున కపూజ” కూడ చెప్పబడినది. 

“అర్చ యేత యా న్యాయం గంధమ్మాలెః 

పృథక్ పృథక్”! సంహితా పు నకాన్ రాజన్ 
(పయతళ్శిష్ట సమ్ముతఖి? 

లిఖత్మ గంథములు హాచ్చువాడుక లోనికి 
వచ్చినపిమ్మట పుస్తృకదానము కూడ విద్యా 
చానమువ ఆనే పుణ్యముగ- భావి: పబడుచుండాను, 
కొన్ని ధిర్కు శాస్ర) (గంథములలో పుస కదానము 
| పశఎసింపబడి యున్నది. 

వకాలములో వై నను విద్యానిధు లైన గురువుల 
వైనగల పృజా పుబోధన బాధ్యతను గొంతవణకు 
(గంథములు తగ్గించుననుట సత్యము అట్టిగ్రంథ 
ములు వద్యను జెప్పు గురువ్రునకును శిష్య నకును 
గూడ సమముగానే యుపయోగపడును, కాన 
ననే |పాచీనకౌొలమున మన "దేశములో గురు 
శిష్య సంబంధము హెచ్చుగనుండిన కాలములో 
గూడ ఉద్దంధసముదాయ మే యా చార్యునివద్ద 
నుం డెడిదో యిట్టి యాచార్యుని యొద్దకుఛ్చా తులు 
విశేషముగా 'జేరుచుండిరి, *గంథ భాండారము 
గలవాడే యావార్యుడు” 

“కోశ భా నాచార్యఃి 

అను నానుడి యందువలననే యేర్పడినది. 
సామాన్యగురున్రుల యొద్దకం"కు గురుకులము 

లలో గొప్ప |[గంథభాంజాగారము లుంజెను. 
శ్రీ. పూ. నాల్లవశ తాద్ది (పొంతమున ' జగ [త్ప 
సిద్ధి నొందయుండిన తత్షశిలా విద్యాసకములో 
వేలకొలది [గంథములకోగూాడిన భాండాగార 
ముంజెను, కాళీలోను, పాటలీపుత)ములోను నిల 



పాిచీన భరతఖండమున గింథపిచారము, గ్రింథఛాలయములు 

సిల్లిన (పాచీనవిద్యాపీఠములలో గూడ బెద్ద 
(గంథాలయము లుండెను. |కీస స్తుకుం బిమ్మాట 
దాదాపు నాలుగువందల సంవత్సరములకు మన 

"దేశమునకు వచ్చిన చైనీయ య్యాతికుడగు పాహి 
యక పాటలీ పు[తములోను, తామలిప్తి లోను 
నుండిన వి వ్య్వాపీఠ ములలో గొప్పపు స్తక భాంణా 

గారములను తొను జూచినట్లు (వాసియున్నాడు. 

ఏడవ శ తాబిలో నిటకువచ్చిన హర్య్యూయన్ సాంగ్ 

అను చెనాచేశీయుడు తనచేశమునకు తిగిపోవు 
నపుడు ర 0 కట్టల తాటాకుల పుస్తకములను 

తీసుకొని డెను. దీవినిబట్టిరరాడ నాతడు 

(గంథకోశములను గట్రన న్యక్షులను, గురుకులము 

లనుదర్శంచి యుండైనని తోచు చుచున్నది. కీ న 

శ తాట్టిలో వర్దెట్సిన నలంద విశ్వవిద్యా లయము 

లో “రత్రోదధో యను వేరుగల (పశస మైన 

పుస్త క భాండా గారముంజెను, అది యసూయా 

షరులగుభికువులచేత తగుల బెట్టబజెనని టి బెటు' 

'జేశముళోనొకవదంతికలదు. బీహారులోని ఓదంత 

పురవులో క్రీ శ. 9న శతాబ్దిలో మిక్కిలి పెద్ద 

భాండాగార ముంజెను. ఈ మహాభాండాగారము 

13 వశ ఆబ్దిలో తొరుషమ్ము_బచేత నాశనము చేయ 

బాను. గుజరాతు | వాంత ములో జాలచోట్ల 

చైనమరక |గంథముల కోశము లుంజెను, బరోడా 

గంస్థానములోని పట్టన్ అను గామమున 11,2 

శతొబ్లులలో 183 చేల (గంథములుగల (గ్రంథా? 

లయముంజెను, 18వ శతాబ్దిలో విశాల చేవుడను 

చాళుక్య రాజువద్ద నొక నంంథకోశ ముంగౌను. 

భారతీభాండాగారమని దానిపేరు. ఇట్టి ఫాండా 

'గారము లెప్ని యజ్ఞాలేములై. యున్న వో 

చెప్పలేము, ముస్టిముల ప్రభువు యాదరణనమున 

గూడ జూట గ్రరథాలయములు విలసిల్తినవి, 

పూర్వము మరఠక్రీఠాధిపతేల యొద్దను మహో 
రాజుల యొద్దను నుండిన (గంథాలయములు చే 

కీని నిలిచియుండుట చెప్పజగిన విషయము, 

“న్ఫంగేక్రీిమున్నగు. కీఠములలోన్ను బరోడా, 
ముెసూర్కు జయపూరు, బికనీరు మున్నగు సంస్థా 

ననులలోను నేటికి సూడ నా; గంథ్రాలయములు 

గన్పట్టుచున్నవి. నేడు అడయారు లిఖత | గంథా 
లయను లోను, మచాసు మున్నగు చోట్లనున్న 
చ భుత్వమువారి లిఖతపు స్తక భాండాగారముల 

లోను గన్పట్టు | గంభములు పూర్వపు భాండా 

గారములనుండి నిల బెట్ట బడిన వే. ధనమున "కాశ 
పడిన వ్యక్ళు లనేకులు తనుపూర్వుల భాండా గార 

ములను ఇంగ్లండు, (ఫాంను, జర్కవ మున్నగు 

పాశ్చాత్య "దేశములనుండి _గంథములను సం్యగ 
హించుట కీ దేశమునకు వచ్చినవారి కమ్మి చేసిం. 

అట్లు | గంథములను సేక్షరించినవారి కాయా 

పాశా ్పక్యే దేశ ముల (పభుత్వములు భనసవహాయము 

గూడ చేయుచుండెను, 

ఇతర చేశములలో వలెనే భారతదేశము లో 

గూడ ము = ఇయం గ్రము వెలయుటతో (గ్రంథా 

లయ చరిత్రకు నూతనశక మావిర్భవించినది, 

నవీన విజ్ఞానమును నపీనపద్గతులలో వ్యాపింప 

జేయుట యెంత యవసరమైనను, మన పాచీనులు 

తమ యపారవైబ్ఞానికతృష్ల చే విలసిల జేసిన యస? 

ఖ్యాకములగు “ఛౌకికాధ్యార్కికశా న్ర్రములనుపున 

రుద్దరించుటయు, వారు వజేమ (శమకోర్చి వాసి 

కోసి నేటివణుకును నిలువ బెట్టిన గంథరత్నే ములను 

నవీనయం త శాణములచే. నూతనో త్రేజతముల 

గావించి (పచారములోసనికి 'దెచ్చుటయు మన 

యందజ విధియునై యున్నది. 

wenn భారి 

MH pr 



గ్రం థాలయనిర్వహణ సంఘాలు 

శీ) పాతూరి 

వ సంసగాని స| కమంగా తన ధగా్యెన్ని 

నెర వేర్చాలంశే దానిని నడుపు పెద్దలు దాని 

కార్య్యకమంపట్ల (శద్ధాభ క్వ కులు “గలవారుగ 

ఉండడం అవసరం, (పటేలు పన్నుల రూపొన 

తవు |గంభాలయాల ని రహా తానికి ధనా 

న్నిస్తున్న అమెెకా |బ్రిటను మున్నగు దేశాల 

లోనే ఎంతో విజానముండీకరాడ శ_కొన్ని గంథా 

లయాల కమి సభ్యుల అ కద్ధ, సోమరితనం 

మూలంగా వారి (గంథాలయాల “అభివృద్ధకంతో 

అంతశాయం కలుగుతున ఇట్లు వింటార, అయి. 

నప్పుడు డబ్బూ లేక; నిర్వాహకులు (శద్దతో 

కృషిగూడ చేయకపోతే మనమెబ్లు గలా 

లయాల నడపగలవో ఊహించుకోవచ్చు. 

ఇప్పుడు మన దేశంలోనే పొర (గంథాలయా 

(పల్లిక్ లైబ్రరీ) లనేక విధాలుగా ఉన్నాయి. పని 

పరిపాలగకూడ ఒక్క-విధంగా లేదు; వ్యక్తుల 

యిష్టాయిష్టాల ననుసుంచి నడచేవి కొన్ని; జిల్లా 

'బోర్తులు; ముసి పాలిటీలు; సంణాయితీబోర్లుల 
అధీనంలో నున్నవి కొన్ని-సహకార సంఘాలచే 

సాగిపబడేవి కొన్ని; | పజాసంఘాలచే నిర్వహింప 

బడేఏ కొన్ని; (గుడ్డిలో మెల్లన లె ధనలోపమున్నా 

సరిపాలనవిషయ=లో కమిటీ (పజానంఘ | గంథా 

లమాలపనే కొంచెం నయంగావుంది, |గంథా 

లయాలునడి వేనిమి త్తం | ప్రక్యేకంగాయేక్సడ్డ కమి 
టీలయూాశయం వి స్పష్టమే. తక్కిన పె పై సంస్థలకార్య 

క్రమంలో గంథాలయ నిర్వహాణానికి పా ధాన్యత 
లేకపోవడం దీసికి ముఖ్యకారణం, 28వ ఆంధ'దేశ 

ఎవని 

నాగభూషణం 

(గంథాలయ మహాసభలో చదివిన వ్యాసము 

స్యయంగా తాముచదున్రకొన్న వారుగాక, విద్య 

యొక్క-విలు వనుచెలీయనివారు కొందటు __నిసంిస్థ 

లలో సభ్యులుగావు న్న కారణం చేతను; చదున్రకొనీ 

విద్య యొక ,- (పయోజనాల నెటిగికూడ విద్యా 

(ప్రచారము ముఖ్య మైనపని కానట్లును, (గంథా 

ఇయము లీపనినంతగ నిరంహి౦ప పజాలవన్నట్లును 

నిర్ణత్యభావముతో -కొలంగడుపువారీ సంస్థ 

౬లో ఎక్కువగ నున్నందునను, ఈసంస్థల యాజ 

మాన్యాన నడచే _గంథాలయాల కార్య| కమం 
సంతృప్తికరంగా వుండ కంలేదు. అచ్చటచ్చట 

బుద్ధిమంతు 'లెవరెన వీనిని బాగుగా సాగింప 

. బూనినా (క భుత్వంవారి ఫర్యానాలు అడుగడుగు 

నకు ఏ? కాటంకముల గల్పించు చున్నవి. 

కారర్జవర్ల నిర్మాణము 

'పెద్ద పెద్ద కమిటీలు వ సంస్థనుగాని సమర్థ 

ముగ “నిర్వహేంప ప జూడడం౦ సాధ్యముగాని పని, 

తమవిధుల బౌాగుగానెజిగి వానిని నెరవేర్పుటలో 
జాగరూకులె యుండు కొద్దిమంది కార్యకర్త 8) 

చెన్ను కొని" వారిద్వారా సాను ఘ కార్యక మమును 

సాగించుట సులువె టైనపద్దతి. కమిటీ (గ్రంథాల 

యాలలో పాలక వర్షము నెన్నుకొనే పద్రతి అమలు 

నందున్న దిగాని ఈ ఎన్నిక లొక పీధానానికి 

లోబడి చేయబడక పోవడంతో ఇందుమూలాన 

కలుగవలసిన ఫలితం కలగడం లేదు. అధ్యకుడు, . 

కార్యదర్శి, వోళాధిపతి, మున్నగు నుద్యోగులు 

లాంభనంగా నర్పడుచున్నా రేతప్ప ఏరిలో మన 



స్ఫ్యూర్నిగ తమవిధుల నెజివేర్చువా రంతగ కాన 

బడరు. స్థానికగంస్థలు, సహాకార సంఘములు 

సహితీము ఇంగ్లాండు బేశములో వలెనే తమ 

యధీనమందున్న (గం ఖోలయాల నిర్వహణ 

విషయంలో కోడ్పడటానికి కనీసం పాలనాధి 

శారంలేని రీకమండింగు కమిటీలనో, నిర్వహణ 

విషయంలో కొంత అధికారంతో కూడిన పో 

న్రైంగు కమిటీలనో నియమించడం అవసరం, ఈ 

కమిటీలలో  (గంథాలయాభిమానులైన వారిని, 

పండితులు, శ్వా స్త్ర చేతలు, వ్యాపారదత్తులు, 

[గంథనిర్కాణ శా న్రజ్ఞలు మొద లైన వారిసస్థాన
ికుల 

నుండిన్నీ, అవసర మెన, యితరులనుండిన్నీ కూడ 

చేర్చడం మంచిది. పాలకవర్లాన్ని ఎన్నుకోవడం 

లోగాన్ ; _పెనజెప్పిన . కమిటీల నియామకంలో 

గాని వ్యక్తుల భాగ్యభోగాలక న్నా ' వారిదథుణే, - 

(శదాభక్తులు ముఖ్యంగా చూడాలి. సమాజం 
బే అ ఆకే 

యొక్క- మానసిక వికాసానికి తోడ్చ్పడాలనే 

భావం బేని సభ్యు లీకమిటీలలో నుండదగరు, 

ఇ "బన్నుకోబడ్ల లేక నియమింపబడ్డ సభ్యులు 

తమధ'ర్కాన్ని ఎట్ల 'నిరనేర్చాలోకూడ పలిసికో 

వడం అవసరం. ఈవిధంగా వర్పజే కార్యవర్లానికీ 

ముఖ్యుడు కార్య దర్శి. ఈతడమామూలుగుమాస్
హ్తా 

వతి శాగిళొలు రిరగసీ వాడుగా ను౫టీ చాలదు. 

తాను నడిపే సంస్థకు కన్ను, కొలు, చెయ్యి, ఇవి 

తానే యె సర్వకాల సర్యావస్థలయందు తన ఫక్తు 

లన్నింటిని దానిఅభివృద్ధినిమి త్తం వినియోగించే 

డ్రీకౌపరుడుదప్ప ఈ  యుద్యోోగానికి పనికిరాడు, 

అధ్యతండు వీరునకు “పెద్దగాని నిజానికి కార్య 

దర్శియే గంఘాన్ని నడపే వాడు. సమర్థ్యుడెన కార్య 

దర్శి అేనిసంభుం కన్నులు లేని కజోది వంటిది. 

(ఈ) 

గీంథాలయ నిర్వహణ సంఘాలు 

కమిటీ విధులు 

గంంథాలయమునకు పాణమునంటి వాడు 

గ9ంథ భాండాగారి. సమర్గుడగు భాండాగారిని 

నియమించడం కమిటీయొక్క_ పిధాన కరవ్యం, 

ఇది ఇవాల కఠిన కార్యంకూడ , ఈ పని చక్కగ 

నెరవేర్చ బడిందా? కమిటీ చేయవలసిన తక్కిన 

పనంతా సులభమే. తా మేర్చజచుకొన్న గ్రంథ 
పాలకుడు యోగ్యుడున్కు సమ ర్గుడును 

అయినట్లయితే. ఇత డన్ని విధాల కమిటీవారికి 

తోడుపడుతూ ఉంటాడు. కమిటీకిని గ్రంథ 

భాండాగారికిని గల సంబంధము ఇాలా సన్ని 

హితమైనది. దిగువ సంగతు ఫ్రీ యుభయుల 

మధ్యగల అవినాభావ సంబంధమును స్పష్టపజచ 

గలవు, 

కమిటీ తీర్మానాలు, ' చేస్తూవుంళేు XJo¥ 

భాండాగారి వాని నమలు పరుస్తూ ఉంటాడు, 

గ్రంథాలయ కార్య విధానమును నిర్వచించే 

భారం కమిటీ వహిస్తే, దాని నాచరణలో నుంచే 

చాధ్యత భాండాగారి వహిస్తాడు. గింథాలయం 

-తెరచి యుంచవలసిన కాలాన్ని కమిటీ ని న్స్ 

యిస్తే, నిత్యం తెరే సమయాన్ని భాండాగారి 

నిర్ణయిస్తాడు, కమిటీ గంథశాలయ నిబంభనల 

చేర్పరిస్తే వానిని నడిపే "బాధ్యతను భాండాగారి 

సపుచ్చుకుంటాడు. గ్రంథాలయ లోని పుస్తకాల 

జాపితౌల నచ్చు చేయాలని కమిటీ తీర్కానిస్తే; 

అవి అచ్చు వేయవలసిన పదతిని భాంజొగారి నిర్గ 

యిస్తాడు. భ వనము, సిబ్బంది, గ లథాలయానికీ 

సంబంధించిన వివిధ ఇొఖలను కమిటీ పె నుండి 

పరిశీలిస్తూ ఉంచే, లోపల కార్యక మాని కంతటికీ 

భాండాగారి బాధ్యతే వహిస్తాడు. భాండాగారి 

నియామశంతో పాటు చందా వగైరాల వసూళ్లు 
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శ్రీ ఆయ్యంకి చేంకటరమణయ్యగారి సన్మాన సంచిక 

శాఖాలయాలు మున్నగు వాని స్థాపన, సంఘూ 

నికిసంబంధించిన స్ట్, చరాస్తు లపకిపాలన,ఆదాయ 

వ్యయములు మొదలైన విషయాల'బాధ్యత కమిటీ 

దైతే భవనాన్ని 'అందులోని పుస్త కాల్ని ఇతర 

పరెకరాల్ని. కాపాడుతూ సిబ్బందికి పుస్తకాలు 

వ రాలకు చెల్లించనలసిన బిల్లుల నామోదిస్తూ, 

నిచేదికలువ ౫ గరా తయారు చేస్తూ తన అధీనంలో 

నున్న విజ్ఞానసామగి)ని అందరికి అందజేసే ముఖ్య 

బాధ్యతను వహిస్తాడు, పిలనంత వరకు కమిటీ 

వారు గ్రంథభాండాగారి నిలో కల్పించుకోక 

అవసరమైన సిబ్బందిని నియమించుకోవడంలోను, 

వారిచే పనిగొనడంలోను గ్రంథ నిశాయగ 

కార్యములొను, గంశాలయ నిత్య నిర్వహణకు 

సంబంధించిన అన్ని విషయములలోను అతనికి 

సంపూూర్హాధికారం ఇవ్వడం మంచిది. యోగ్యు 

డును, సమర్థుడును నగువాసిని ముందుగ ఆలో 

చించి, పనిలోజఇేర్చుకొన్నతదుపరి చీటికి మాటికి 

శమిటీవారు భాండాగారిపై పెత్తనము చేయ 
జూచుట పాడిగాదు. [గంథాలయ కార్య మ 

ములో భాండాగారియొక్ష. స్థానమును స్ 

(గహించినవా శవ్వరుగాని కు చేయజూడరుః 

కమిటీవిధులకు సంటింధించినమాట మరొక్కటి 

లదు, రాజకీయ, సాంఘిశాది విషయాలలో 

గంథాలయముద్యారా కమిటీవా రే యొక్క- 

పతము (పారీ) ను గాని [పతకము |పోతి 

వాచో సద ఈబ్ట్తో అన్ని కం 

కును ప్నీలెనంతవజకు సమాన |పాతినిధ్యమును 

పీరు (గంథాలయమునకు పుస్తకాలు వగైరా 

సంపాడించుటళొను [గంథధాలయ భవనంవగై రా 

లను అన్ని వర్ణములవారిని .తమ వీలుననుసరిం చి 

నాడుకొననివ్యడంలోను. “చూపవలెను, ఈ పత్యేక 
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ధర్మ నిర్వవాణ విషయము భాండాగారియు 

కమిటీవారికి పూ రగ తోడుపడు చుండ పలెను, 

కమిటీసభ్యులు మొత్తంగా చేరి నిర్వహించ 

నలసిన విధులను ెలిసికొన్నా ), వ్యక్త గతంగా 

పీరు నెరవేర్పనలసిన చాధ్యతలుకూడ కొన్ని 

ఉన్నాయి. కమిటీ సమావేశా లన్నిటికీ తప్పక 

హాజరనవుతూ,తమకు దగ్గరలోనున్న తోడిగ)ంథా 
లయాల దర్శిస్తూ, తమకున్న అవకాశొలను తమ 

ఆ శయాలను అర్ధం చేసుకొని తమ పాంకపు 

టవ రాలను కోరీకలను గమనిస్తూ, తమగంథా 

లయ కార్యకిమాన్ని అభిమాళంతోను, 
ఉత్పాహంతోను సాగించాలనే కోరికను వీ 

"ఇప్పుడూ కలిగివుండాలి, | 

ఉపసంఘాలు 

కార సక్రమం ఎక్కు-వగావుండే పతుంలో పని 

చక్కగ చురుకుగాను జరిగేనిమిత్తం వేరు 

వేరు పనుల నిర్యవాణకొజుకు కమిటీ ఊఉ ఉపసంఘా 

లను నియమించుకోవడంమేలు, తమ. కప్పగించ 

బడిన పనిముగిస్తూనే ఈ ఉపసంభఘాలు రద్దవు 

"యి వీనిని నీియవింంచేటప్పుడు వీని కార్య క 
మాన్ని అధికారాల్ని కమిటీవానే నిర్ణయిస్తారు. 

ఈజపసంఘాలొళక్టా క్క-పుడుసలహాసంఘాలుగాను 

ఒక్కొ-క్క-ప్పుడు తమ కొప్పగించబడిన పనివిమ 

యమై పూర్తి భాధ్యతనువహించు శార్యనిర్యా 
హక సంఘాలు గాను పనిచేస్తూ స్తూ వుంటాము, 

సర్వసభ్యసభ 

ఈ వ్యాసమునందంతటను కమిటీ అనే మాట 
మ'ఖ్యంగా నిర్వహణ సంభుం ' అశే 

ఏదులుగ పుయోగింప "బడింది, 

సంఘానికి పాలక్ వర్షం, 

పదానికీ 

ఈ నిర్వహణ 

కార్య కారిణీ "సమితీ, 



కార్భన రం, కార్యనిర్వాహక సంఘం అని పలునురు 

పలువిధాలుగా వాడుతున్నారు, ఈ పేర్లు విన 
బడే చోటనల్లా ఏనికి మూలకారణమైన పెద్ద 
సంఘుమొకటి ఉంటుంది. వడాది కొకమాటో, 

మూడేండ్ల కొకమాటో, శాశ్యతముగనో ' ఈ 
పెద్ద సంఘాలు తమ ఆదర్భాల్ని అమల్లో పెప్పే 

నిమిత్తం కార్యవన్లాలను నియమించుకోవడం, 
ఈకార్యవర్గాలుశేమ నెన్నుకొ న్న సంఘాలకులోబడి 

పని చేస్తూ ఉండడం మాూవకాలుగా జరుగుతుంది, 

ఒకొ-క్క-- సందర్భంలో - ముఖ్యంగా సభ్యులు 

తక్కు-వగనున్న - సంస్థల్లో - సంఘ సభ్యులంతా 

కాఠ్యవర్లంగా ఉండటంకూడ సంభవిస్తుంది. 

కార్యవన్రాలకు పరిపాలనా విషయంలో స్వేచ్చ 

యున్నప్పటికీ ఏనిపై పరిశీలనాధికారము అసలు 
aa 

- సంఘానికి ఉంటుంది, అసలు సంఘానికి చేరిన 
సభ్యలందటితో కూడిన సభ స ర్య న భ్య పభ 
యనియు, సాధారణశంఘమనియు, సామాన్య 
సభ యనియు పలువిధాలుగా పిలువబడుతుంది, 
ఇంగ్లీ ములో దీనిని “జ రల్ బాడీ" (Gemral Bod /) 

అంటారు. ఈ సర్యసభ్యనభకు - ఇది ఏ సంఘానికి 
చెందినదిగాసీ... పాలక వర్ణాన్ని ఎన్నుకోవడానికి, 
సంవత్సర నివేదికలను ఆదాయ వ్యయములన్ను 

బడ్జెటులను పరిశీలించడానికి మాత) మే కాకుండా 

సంఘానికి సంబంధించిన సమస్త విమయాల్లోను 
. సర్యాాధికారం ఉంటుంది. దీని కీయధికారమే 
లేనట్లయితే పాలకవర్లంచేసే పొరపాట్ల మకాలంగా 

అసలు సంస్థలకే భంగం కలగడం సంభవం, 

mmm 

గుంథాలయ సేవలోని ఒక ఆభఖాశయిక 

(శ్రీ 
ఒక ప్రఖ్యాత వృద్ద గృహస్థుడు ఒక ప్పుకు 

మద్యాాను విశ్వవిద్యాలయపు గృంథాలయాధి 

కారుల కొక యుత్తరము వాొసెను ఆయన 

సామాన్యుడు కాడు. దేశీయ మహాసభ యధ్యతు 
పదవి నలంకరించినవాడు ఆయన వా విన 

యు త్త రమున నొక కోరిక యుడినది* కొంంబ'సు 

అమెరికాను కనిపెట్టడానికి ముందు ఆ చేశపు 

సభ్యత ఎట్టిదో వివరించే గ్రంథము లేవో సలహో 

చేయుడని అందలి సారము. మద్రాసు యూనివ 
ర్పిటీ శ్రాబిరీవా శేనో కొన్ని పుస్తకాల పేళ్లు, 

కొన్ని పతికలలోని వ్యాసాల పేరు వాసి పంపిరి, 

తుద కొక ముక్కు. జేరి. అమెరికా దేశపు మూల 

గా. హరిసరో ౧శృమరావు 

నివాసులను గురించి వ్రాసిన అనేక గొంజ్రాలలో 
వారి సభ్యత ప సంబంధిచిన సూచన లనేక ములు 

కల వనిరి. కొన్ని నెలలయిన తరువాత ఆమెరికా 

లోని భాగోళశా స్త్ర సంఘమువారు తాము పిక 

టించిన శెంశు పాచురణములశు గుణించి ఒక 

పికటన వేసిరి. డానికి * క్రీ. శ. 1000 లోను 

క్రీశ [492 లోను కనిపెట్టిన అమెరికా ఖండమాగ 

అవి శీర్టిక. బిచ్చిరి, చానిపితి యొకటి మద్రాసు 
విశ్వవిద్యాలయపు గంథాలయమునకు పంపగా 

వారు పై పృఖ్యాత వృద్ధ గృవాస్థునికి దాని వివ 
యము తెలియ పర్చిరి దానికి పృత్యుత్తరముగా 

ఆయన వాొసినజూబు వీరికి అందిన పిదప గాని 

Fak 



(శ్రీ అయ్యంకి వేంకటరమణయ్యగారి సన్మాన నంచిక 

పఫూర్చిగా అతని మనసులోని కోరక యేమో 

పీరికి బోధపడలేదు. అనాదికాలముననే భార 

తీయులు ఈశాన్యముగా ఆసియాగుండా పియా, 

ణము చేసి అమెరికా చేరిరనియు అచ్చట తేమ 

సభ్యతను నాటిరనియు అందుకు తగినంత సాత్య 

ము మెక్సికోలోను పెరులోను దొరకగల 

దనియు . దాని ద్యారా అమెరికను భారతీయ 

సభ్యతేల ఐక్యము కాకపోయినా పోలిక నైనను 

ధృవపరశనగుననియు ఈయన ఎచ్చటనో చదివి 

యుండిరట! దాని విషయమయి పరిశీలన చేయుట 

చారు ప్రనిగా పెట్టుకొనిరట! తఇన |గంథవెరా 

గంథాలో దొరికితే రు 100 లయినా ఇచ్చుటకు 

సిద్దమట. “కొలంబసుకు ముందుకాలపు అ మిరకా 

లోని హిందూసభ్యతి” ను గుజించి ఆయన వివరణ 

(గంఛాలు కోరుతున్నాడనుటకు ఇట్లు మూడు 

నెలలు పట్టినది. అప్పుడు మ(చదాను విశ్వవిద్యా 

లయ [గంధాలయమువారు తమకు గల లమ్మేగంథ 

పరిమితితోను ఇచటి ఇతర [గంథాలయమవు ల 

సహాయముతోను ఈ విషయమున త్కే పికర 

ముగా [పత్యుత్తర మాయ లేకుండుటను తీర్కా 

నించిరి, కాబట్టి . అమెరికాలోసి కాం గెసుకు 

చందిన (గంథాలయాధికారులకు (వాసిరి. ఈ 

విషయమయిన పు స్తకాలజావీతా నిచ్చుచు 

అందులో ఉ త్తమమయినవియు, పూర్తిగా ఇటీవల 

సమ్మగంగా (పకటితమయినఏ యు యేవో 

యుకటి శెంకు తెలుపు డినిరి. మూడు నెలల 

లోపుగా (పత్వు _త్తేరము వచ్చినది. ఆకాం| గసు 

.[గంథాలయములో (గంథాలజాటి తా ముఖ్యో 

ద్యోగి ఈ విషయమయి తయారుచేసిన నివేదిక 

యొక టి, అమెరికాలో |పాచీన మాయన్ సామా 

జ్యానికి (మయసామాజ్యమాక) సంబంధించిన 

gs. 

పరిశోధనలను వివరించు పత్రిక కత్సిరిం పొకటి, 

కొలంబనుకు ముందటి అమెరికాలోని కళలు, 

మయజాతుల | పాచీనసభ్యత ఆచారాలు వగైరాల 

గ ౧ధస్థ విషయసూచిక (ఇది వాల వీపులమైనది ) 

|గంథముల జూవితా ఇన్నిటిని పంపిరి. ఈ రెండు 

సూచీలు 50 పుటల |గం౦ంథము., అంతకుముం ేదో 

మరియొక పనికయి సిదపగచినవి. ఇందులో ఏడి 

ఉత్తమమా 'తాము అధికారరీ త్యా అధీ పాయ 

మివ్య పీఖుతేదనికూడా (వాసిరి. ఈ సామ్మగి 

అంతటిని మొదట (పశ్న వేసిన (పఖ్యాతె వృద్ధ 

గృహాన్థునికి అందిన టముతోఆ మన పరమానంద 

భరితు జెనాడని పరుగా ఇఛెప్పవలెనా! ఏడాది 

అయిన వీదప కామకోటి కీ కాధిశ్వరులు నీ ) త్ర 

జగద్గురు శంకరాచార్యులవారు మ(చాసులో 

ఉపన్యసించుతూ వాలా పాచీనకాలములో నే 

భారతసభ్యతే జగ దార్రాప్క మయినది. ఆ దెబ్బలో ' 

అమెరికాలోనూ వ్యాపించింది అని చెప్పడముతో 

అనేకులు (గంభాలయంలోకి వచ్చి వివరాల 

అకుగట మూారంభించిరి. ఏడాది కిందటి ప్రఖ్యాతి 

వృద్ద గృవాన్ధుని పేశేపణచే జరిగిన గంథాలయ 

కృషిఫలితము వీరందరను అనుభవించి అనందిం 

చిరి. ఎక్కడో ఆమెరికాలోని వామీంగ్గనులో 

సిద్దపర చి: గంథములజాబి ఈ మ దాసులో 

సః వత్పరదినములు నిరంతరము వినియోగ పడినది, 

ఈ యాఖ్యాయిక వివశాలన్నిటినీ నేను 

మదాసు విశ్యని ద్యాలయపు లైబ్రేరియన్ శీ 

యన్, ఆక్. రంగనాధ్ యమ్. వ, ఎల్, టే, 

గారు వొసి పికటించిన “రెఫశెన్సు సర్వీసు 

అండ్ బిల్లియాగఫీ” 1 సంపుటమునుండీ కెకొ 

న్నాను. 

ఈ యాఖ్యాయికను గ్రంథాలయ సేవకులు 



గమనింప దగును, చదువరులు కోరుకోరిక' వమా 
జూగ్భత్త గా కొని పెట్టుట మొదటిపని, ఆవోరిక్ష 
పూర్తి చేయడానికి తమరు తమ గ్రంథా ఎయా 
నికీ ఎంతవజకు అవకాశమున్నదో నిరయించు 
కొనడము రెండవపని, తమకు తగిన 'యవశా 
శము లేదని తోచినప్పుడు తమకు తోడ్పడగల 
రని తోచే ఇతరగింభాలయాధికారులతో సంప 
తింపు చేయడము మూడ వపని. తేలిన వివరణను 
తమ్మునుపశ్నించిన వారికి చేర ఏడ మేకాక ముందు 
వినియాగానికయి జతప పర్చి పెట్టడము నొల్లవపని 
ఈ ఆఖ్యాయిక చదున్రనట్టి చదువ రులకును 

వయోజన. విద్య 

ఇందులో క్రొంత ప్ర 'యాజన ముండగ్గలదు, 
గ్ర ౦థాలయోద్యోగి బీకువాలోని పుస కాలను 
బయటికి తీసి తమశేతికి అందిచే మాత పు వట్టి 
నౌకరు గాదు, తమకు కావలసిన వివరాలకు, కావ 
లసిన గంథసామనగి) తనవద్దనున్న కని పెట్టి 
సహాయ పడుటకు, లేకున్న శమ చేని మరియొక 
చోటినుండి కనిపెట్టి తోడ్పడుటకు వర్పడిన 
విజ్ఞాన సాధన కార్యమున సహకారి. చదువరిక్షిని 
గంఛాలకొకాద్యోగికిని ఉన్న ఈ పరస్పర మైతి) 
బంధమును ఇరుపతములు అర్ధము చేసికొనుటే 
ఈ యాఖ్యాయిక నిచ్చట నుద్దటించితిని, 

వ 

వయోజన ఏద § 

శ మంగిపూడి విశ్వ! పసాద్ 

వయోజనవిద్యను గూర్చి విపులముగా విమ 

ర్మించుటకు పూర్వము పయోజనవిద్య యనగా 

వది నిశ్చయముగా తలపబడుచున్నదో యొక్కి.త 
పరిళశీలించుట యు కము. విద్యయను శబ్దము 

సామాన్యముగా “జ్ఞానమును స్ఫురింప జేయు 

చున్నది. ఐనను ఇది యతరాస్యతను తెల్పుటకు 

కాడ వాడబడుచున్నది,మూడవదగు వేదాంతా 

రము ఏయుడ మనము విస్కరింపవచ్చును. కాన 

వయోజనషిగ్యా వ్యా ప్పి పికై గడంగనప్పూడు అతరా 

స్యా విజ్ఞ విజానములరెంటిని మనము కొంతేకొంతగా 

పర్యాలోచింప వసి యుండును, 

అతరాస్య తా విజ్ఞానములలో నేది పాధా 

న్యము వహించుచున్నదో, యెద్దాసికి మనము 

(పాముఖ్య మొసంగవలయునో సూడ నిర్ణయింప 

వలసియున్నది, మనుష్యుని జీవితే విధానములో 

నతని కెప్క-వగా నుపకరించునది యేదో డానికే 
మనము నిస్పం చేహముగా (పాముఖ్య మొస్న 

వలయును, | పాథమిక మాధ్యమిక పాఠశాలల 

పర్యంకము [పస్తుత విద్యా పణాలిక 1 హకారము 
బాలుర కొసగబడు విద్య్వయెల్లను అతని భావిజీవి 

తములో చేపాటియు సాయపడక, నామమ్మాత 
విద్యాయుతునిగ నే చేయుచుండుట మన కనుభ నెక 

వేద్య మే, అయినచో .మాననవ్రని అతరాన్యునిగ 
శేయుటతోోనే విద్యయొక్క- యుద్దేశ్వము చెరవేర 

లేదనియు నాతని పరిపూర్ణ జ్ఞానవంతునిగ్య నీ 

| పపంచములో తా నాచరిం*వలసిన పనులన్ని 

టికిని సమర్థునిగ , తౌ నవలంవింపవలసిన వృ క్రికి 

తగినవానిగ, అన్నిటికంటును ముఖ్యముగ నతని 

లోకజ్ఞానయుతొనిగ, చేయుట విద్యయొక్క- పరమ 

లక్ష్యమని చెప్పపెద్దలమాట నిర్వివాదము. 

ist 



శ్రీ అయ్యంకి నేంకటరనుణయ్యగారి సన్మాన సంచిక 

విజ్ఞానము 

ఈ యర్థము ననుస సరించి వయోజనవిద్యలో 

నాడ విద్యార్థులను సాంగోపాంగముగ విజ్ఞాన 

శాఖలలో ముఖ్య మైన యన్నిటిని చేర్చునట్లు 

చూచుట మన యాశయమై యుండవలెను, 

విజ్ఞానవిమయములలో వారి కత త్యంత (ప్రయోజన 

కరీ మైనవి వృ త్తిపిపయికమగునవి. ఈ యంళ 

మున న నొక్క సంశథయమునకు తావున్నది. అది 

వ్భ త్రిసంబంధమగు జూనములో మనకన్న నెక్కు-డు 

' చాలే గడసరుః నునది, దీనియందు కొంత యాథా 

రము లేకపోలేదు. ఒకవ్యవసాయకునివద్ద గాని 

వ్ రకునియొద్దగాని కొంత తడవున్నచో అతని 

కున్న సూత్యబుద్ధితై మన మాళ్చర్యము నొంద 

వచ్చును. కాని మన సామాన్య బుద్ధికితో చు వివ - 
యము లాయనుభవశాలి కేల దోపవా యని 

గూడ ఒకప్పుడు చ తేమగు చుండును, కాన సరిగా 

చూడగల్లీకచో వారి వృర్తివిద్యలందు గూడ. 
మనసాయమునకు చోటు కలదని |గహింప 

వచ్చును, ఇదికాక వృ తికి సంబంధించిన సకల 

విషయములను వారి కెరుక పరచుటలోగూడ 

లాభము గలదు. పర్మిశమలు, వానికి గావలసీన 

వస్తువులు, వానిఉిత్స త్తి ఎగుమతి చేయబడు 
దేశములు, లాభకరమగు పద్దతుల-ఇట్టివి 

వృ _త్తీవిద్యల తయెవాత వారెరువలసీనది వారి 

నిత్య జీవితములోని విషయములు వేక గహ 

క్యాన్త్రము, ఇచ్చటగూడ సంఘమువల్ల ను ఆచా 

రమువల్లను నతడు నేర్చుకొన్న దెంతయో యుం 
డును. అయినను, స్మకమమగు శ్రీయ పద్ధతుల 

ననుసరించి స మీ చేయబడిన మన పూర్వనాగరి 

కత మటుమాయమైన -ఈడిన యిలలో ఈఏపషయ 

మున కట్టుబాటు చేయవలి న జెంతయో గా దు, 

Wor 

గృవాశాంతి, కుటుంబ పేమ, పెద్దలపట్ల గార 
వము, నమక, అతిథులపట్ల నాదరణ, “గృవాస్థ 

ధర్మము మొదలగునవి, "ఇంటి ఫుచి; కు భక, 

అలంకరణము, వస్తువులవాందిక, పారుదలపొదుపు 

మొదలగున వన్నియు సిందు చేరును. 

ఇట్టి సంగతులపె వారి కభి పాయము లుండక 

పోవు. ఐనను ఇతరులు చెప్పుటలో వానికి సరి 
యగు రూసచేఖ లమరి, సంపూ ర్షములగు భావ 

ములుగ పాదుకొని న్య _క్షమెై వికాసమై అట్లగు 

టలో నానం౧దమును క ల్లైంచును, 

సభ్యత మూడవడి:- ఇతరులపట్ల మెలగవల 

సిన మాట్లాడవలసిన రీతి, సమాజముపట్ల నడత, 

యంతయు నిం దిముదడును, 

అటుపిమ్మట ఆరోగ్యశా త్రము, శారీర 

శాస్త్రము, ఆర్థిక రాజక్రీయశా న్ర్రములు, భూగో 
ళము, జేశచరి 3, (పపంచచర్శిత, మొదలగు 

నితరవిషయములన్నియు వచ్చును. 

ఇట్టి విషయము లన్నియును ఉప పశ్యాసముల 

వలనను మ్యాజిక్ లాంతర ర్షద్యా5ను ఎక్కు-వగా 

బోధించవలసిన బే, సినిమా శేడియోలు గూడ 

ఎకూవణా నిందు సాయపడును. 

అక్షరాస్యత | 

విద్యయొక్క_ “రెండవశాఖయగు నతురజ్ఞన 

మును గూర్చి కొంతచర్చించుట ఇట నా యుద 

శ్యము. విజ్ఞాన విమయములకున్న (పథానతేను బట్టి 

అతురాన్యతయొక్క- అవసరమును కుంచపరుప 

గూడదు, పూరంము మన చేశమున నతురాస్యత 

కంత పట్టింపు లేదు. అక్షరాస్యత గలీనంతమ్మ్శా త 

మున మనుజుడు గొప్ప వాడు ఆకాజాలకుండెను. 

అదిలేనిమూ తమున నతని విజ్ఞానమున శేలోపము 

లేకుండైను. అతని తెలివి, నడవడి, నీతి, మన్నన, 



ఇతరులతోడి (సవ ర్తన, మొదలగునవి యన్నియు 
చక్కగా నారితేరిన స్మ్మపడాయముభే నేర్పబడు 
చుండెను గృవాసంబంధేములగు విషయములన్ని 

యు నుగ్గుకాలతో నేర్చినవే. వారిలో విజ్ఞాన 

మును వెదజల్లు మార్షములును చక్క-నివి సెక్కు. 

లుండెను, ఇవి  పురాణశ్ర వణము, హరికథలు, వీధి 

నాటక ములు, జంగంక థలు అన్ముఘళరుగా కంఠ 

స్థము చేసి పాడబడుగీతములు. మొదలగునవి. 
నవీన యుగమున అతరాస్యత దే మె చేయి, 

అది విజ్ఞానమునకు మూలకశొందము . విజాన. పేటి 

కను తెజుచు తాళపుశావి. అదికాక పపంచ 
ములో నెల్లెడల నేడు అతరాస్యులకు ఓటరు వా 

క్రీ యబడుచుండుట వలన దానికున్న పాాధాన్య 

మినుమడించినది. ఆధుని పరివర్తి త జీవిత 

కృత్య ములలో నట్టడుగు నుండియు దీని యవ 

సరము క స్పట్టుచునేయుం౦డును, సంతక మువే యుట 

దగ్గరనుండి జాబువా9యుట, పికటనపత్రములు 

చదివి అర్ధము చేసికొనుట, అప్పు పతిములు 

వ్రాయుట, వార్తాపత్రికలు మొదలగునవి చదు 

వుట దనుక... 

ఇట్టి ప్రధాన విషయమగు నత్తర జ్ఞానము 

(పజలకందరకు నందుబాటులో నుంచబడుటయే 

కాక వారి కందింప బడవ లఅననుటయు సిశ్చయము, 

అకురజ్ఞానము "లేనివాడు సమాజములో వద్ది 

పొంద లేడు. * విద్యావికీ హోనః పళుఖి” అను వాక్య 

ముతో బౌటు | వాత చదువు చేతకానివాడు శుంఠ 
అని కలివి చదువవలెనని యనుచో నన్ను 'ఊమిం 

తురు గాక, 

వయోజన వీద్యావళ రకత 

(పస్తుతము భారత దేశపు జనసామౌాన్యము 

విద్యలో వెనుక బడియుండుట బెల్ల “రిరినిన విష 

వయోజన విద్య 

యమే. భారత దేశమున. చదువు శేర్యనివారు 
100 క 91 మంది కల రనుట ఈ బేశమునొసట. 

నొక పెద్ద మచ్చవలె నున్నది. మన కండ్ర యెదుట 

మేల్మా_౦చిన జపాను'దేశమున చేడు “రెండువంద 

లలో నొక్ష_ జే నిరతురాస్సుడు. చ డింకను మశ 

నాగరికతకు తీసి పో యు న నాగరికత గల 
చీనాదేశములో మూడవవంతు చదును 

నేర్చిన రే. కొలది కాలము మన మింకను 
చేశ చేసినయెడల విద్యావిహీ రీంనతేలో మన చేశ 

ay మొదట నేర్కొనవలసిన దుర్గతి పట్టగలదు. 

చన దేశమునకు కల్తిన ఈయజ్ఞాన దువ్క-.ళ 

కమును ఏ పద్ధతుల పెన త్వరలో తొలగింప 

సాధ్యమో తెలుసుక కొనుట ఇచట మనపని, చదు 

నరులు తక్కువగానున్న ఏచెశముననై నను బాల 

బాలిక లందరును పాఠశాలలో చేతి చదువుచున్నను 

విద్యావిహీనులగు యునకులు . పుగిలిపోవుడుకు; 

కాన యువజన విడ్యావ్యా పికె [పయత్నములు 

జరుగసి-చో ఒక్కమారుగా 1008 100 మందిని 

చదివినవారిగా చేయుట అసంభవము, ఇచ్చటనే 

వయోజన విద్యావ్యా ప్ని కె క కృషి మవేయవలసిన 

“యా వశ్యకత కన్చించును. (పతి జ్ఞానవంతుడును 

వయోజనుల లాభముకొొణి కె పగటిపాఠశాలనో 

రా|తి పాఠశాలనో పెట్టి తన న యోపినకొలది శ్రద్ధ 
వహించి చదువు నేర్పుచున్నచో కొలది కాలము 

ననే దేశములోని విద్యావిహీనత నశించును, 

గోఅన్నిచదువులు |గంశఖాల. నమరుకతేన 

(గంథముల కతురను [పాణకందమగుట 

నతు రజ్ఞాన మందర కంద జేయు 

వీత బరానుడు చదివిన దిట్టలెల్ల” 

అను పద్యము చెప్పునట్లు (పజలలో నక్షురజ్ఞానము 

వ్యాపింప 'జేయుటకంకు చదిసేనదిట్టలు చేయదగు 

ఖే 



శ్రీ అయ్యంకి వేంకటరమణయ్యగారి సన్మానసంచిక 

మేలనపని యేదియు గన్నడదు. 
వయోజనులకు విద్యగజిపుటలోని 

సులువు బలళువులు 

వయోజనులకు విద్య నేర్పుట బాలురకు విడ్య 

శేర్పుట వంటిదే యగును. అయినను ఈ సామ్య 

మును పూర్తిగ (గహింపరాదు, కొన్ని కారణ 

ముల వలన బాలురకు చదువుచెప్పుట కష్టము. 

మరి కొన్నిటివలన యువజనుల క కురజ్ఞాన మల 

వరచుట దువ్కు-రము. 
చాలురకును యువకులకును ల  భీదముమ 

పరిశీలించినచో నిది యెట్లో వి శ దమ గును, 
చాలురు కిన్నలు, వారి మనస్సు మృదులము, 

కశ్రినమగు పద్దతుల నోర్యదు, ఎంతయోసేపు ఏకా 

(గతను. సహింపదు, వయోజనులు, దృఢమన 

స్కూలు, పట్టునల, (శ్రద్ధ ఎక్కువగా. గల్లియుం 
దురు, చారి “ యశా గత నిల్పుకొజ్న 3 క మన 

మెక్కు-వ కష్టపడ నవసరముండదు, 
చాలురకు బొమ్మెలయందు అభిరుచి మెండు, 

వారికి అక్షరములు చూచినంత మూతనమున క ఇడ 

యెదుట పూర్షముగ చితుములవలె నిల్పగలశ క్తి 
యుండును. వారి చితాపేక నుపయోగించి 

యవరములు 'నేర్పవచ్చును. పెద్దల కీశ క్తి మి క్షిలి 
తక్కు_వ. అయినను వారికి పరినిలనాళ క్తి వృద్ది 

చెంది యుండును, కౌన అకశ్షరములవంపులు, వాని 

కితరాశరములతోోడి పోలిక భదము, నిరయించి 
వారు సులభముగా నతకముల జేర్వగలకు. 

బాలుర పదసముదాయము మిక్కి_లితక్కు.వ. 

మరి (పథమ వాచకమందు చదువుటకు సులభ 
మగు మాటలను కోక వారి యనుభవములోనికి 
వచ్చినవస్తువుల వేర్లను, వారి ఉపయోగములోనికీ 
వచ్చిన మాటలను చెప్పవలసి యు9డునుః యువ 

౫త్రేల 

కుల కట్లుకాక వారీ పదసముదాయను ఇాలగ 

పెరిగియుండుటచే చదువుటకు సులభ మైన మాట 

లను మా|తమే ఏరుకొననచ్చును, 

బాలుర అనుభవము కొద్దిపాటిదిం వారు ఎతీ 

గిన సంగతులు కొంచెమే. వా శేఏిషయమును 

చదివినను దానిని తెలుసుకొనుటకు కాలము 

కొంత పట్టుచుండును. [తొ త్తవిషయ మొక్క-సారి 

తెలిసినచో చాలదు. పునపఠనము లేటున్న 

అది చారి మనస్సులోనుండి తప్పించుకొనిపోవును. 

కాన వారి చదువ్రునందు పునపఠనము, దాని 

వలన తేప్పనిసరిగ నాలస్యము కలుగును, యువకు 
డట్టు కాక చాలడాక అనుభవవిషయములనే . 

చదువుచుండును గాన నతని విద్యాభివృద్ధి త్వర గా 

సాగిపోవును, యువకుని దృ[కృమాణమును 
(Eye 508౧) "హాచ్చు కావున నతని చదువు త్వరిత 

ముగ నడచును, 

ఉచ్చారణవిషయములో బౌలురకును యువకు 

లకునుగల ఛీదము అన్ని టికన్న "హెచ్చు. బాలుర 

ఉచ్చారణావయవములు లేతనై నవి. ఎట్టు తిప్ప 
వలయు నన్ను నట్లు తిరుగును, యువకుల ఉచ్చార 

గాకావయవములు గట్టి పడియు౦డును. కొన్నిశబ్లము 

లను వారు తప వగా నుచ్చరింప నలవాటుపడి 

యుందురు, వానిని సవరించుట కష్టమును కలుగ 

జేయును, ఐనను, సీయవయవముల కలయిగచే సీ 

శబ్దము లుత్పన్నము లగుచున్న వని చెప్పి యట్లు 

చేయించుటలో కొంతలాభము కల్లవచ్చును, 

వయోజనులకు విద్య గజుపవలసిన పద్దతులు 

శాలురకును యువకులకును గల భీదము నను 

' సరించి యువకులెస్టు బోధింపవలయునో తెలుసు 

కొనుట యుక్తము. (వాతచదవులలో చనువు 

ముందు నేర్చవలెననుట చాలురపట్లను  తరుణుల 



పట్టను గూడ చెల్లును. చదువు కొంతవరకు సాగిన 

విమ్మట (వాత నేర్పుట సుఎభమగును. 

చాలురకును, వయోవంతులకును పెన చెప్పిన 

భఛదములలో శెండవదానినిబట్టి అశ్రములు 

నేక్చుటలో వాని యాకారమును చూచి యువ 

కులు నేర్వబూనుట యు కము. 

ఆం|ధమ: లోని యశ రములన్నియు అనుస్వార 

ము నుండి పుట్టినవి: వ్నిలో కొన్ని స్పష్టముగా 

అనుస్వారరూప పములుగా గన్సించును, క ద. 

తుద, ల, అ, ఇట్టు లన్నియును; అనుస్వ్యారల 

"లేక అర్హానుస్వారలయొక్క- కూర్పు. అత్షరములు 

నేర్పునపుడు ఐదుబడులలోని యతురనులు వరు 

సగా నేర్పుటకంకు సె పె స్కూతేము ననుసరించి తేర 

గతులుగా విక దీసి సులభమై మెనవానిని ముందుశేర్పి, 

అనను 

వయోజన విద్య 

తో డనేవాక్యములు (పారంభింపవచ్చును. విమ్మాట 

కఠినమైన త, ఆ, జ, బు, ఖ, మొదలైనవి చేర్చి 

బరులు సాంతముగా నేర్పవచ్చును. “వాచకము 

కొంత నడచిన పిదప (వాత మొదలు పెట్టవ లెను, 

వారికి నేర్పు నాక్యములలో గల జూనమంతే 
యు 

" యును విప్పి చెప్పవచ్చును, పదములను చదువు 

నప్పుడే ఆయావస్తువులను గురించిన సర్యవిషయ 

ములును వారికి బోధించుటలో విద్యాబోధన 

యొక్క కెండుశాఖ లగు  అకురజ్ఞాన విజ్ఞానములు 

చాలవరకు సంబంధము కల్లి, ఒండొంటి సహాకార 

ముజో సాగిపోవును, దీనివలన నొక క్రియవలన 

రెండుకార్యము లను సిద్దాంతము అమలులోనిక 

వచ్చి యువజనవిద్య సత్యరముగ ॥ సంపూర్ణ ముగ 

సాగిపోగలదు, 

అ అనా 

వయోజన విద్యావద్దతులు 
(శ్రీ 

హిందూ దేశమున వయోజన విద్యాసమస్య 

కీళ్ర)ముగ యోాచింపదగిన ప్రాధాన విషయమై 

యున్నది, పజాయత, పరిపాలనాభిలావ, వృద్ధి 

మైనకొలదియు సామాన్యుడగు వయోజనుడు 

రాజక్రీయములందు ముఖ్య స్థాన సు నలంకరించు 

ననుట సిర్వివాదాంశ ము. ఇాస్ర్రైములు, సంఘ 

ములు విరివిగా పరిణామము చెంజెడి యాకౌల 

మున 'బాల్యమునం దభ్యసించిన ప్రొథమిక విద్య 

వయోబనుబకు సరిపడదు, తల్లి దండ్రలు చాలు 

రకు పొథవింక విద్యావసరము గు ర్పించక పోవు 

టయే హిందూ బదేశమున పొథమిక విద్యాఖి 

వృద్ధికి భంగ కారణము. తల్లి దండులు విద్యా 

(68) 

మద్దూరి గోర రర రావు 

'గంధములేనివా రగుటయే దీనికి కారణము. 
వయోజనుడన 15 సంవత్సరములు, అంతేకు 

మించిన  వయనస్సుకలవాడు. 1981 వ సావత్నే 

రపు జనాభాలెక్కలు హిందూ దేశ మందలి 

విద్యావిపీన తను ఉలుపు చున్నవి. వయోజను 

లందు పురుషులలో 770|ను, తలో 970|%,ను 

విద్యావిహీమలని స్పష్ట మయ్యెను, వయోజను 

లందు అత్యధికులు “విద్యావిహీనునై యుండ 

ఎన్ని సంవ్షత్సరముల కైనను పిశంసనీ యమన 
వృద్ది పజాయ త్త పరిపాలనమునకుగాని స రాజ్య 

నిర్వహణముసకు గాని కలుగననుట సత్యము, 

స్యరాజ్యము నభిలవించు పతి పురుషుడును కసి 

ఏపి ల 



శ్రీ అయ్యతికి వేంకటరమణయ్యగారి సన్మాన సంచిక 

సము డినప ష్మతిక నై నను చఛచదువగలిగి యుండవలెను, 

తనవోటును సర్వ్యరాజకీయ సమస్యలందును శెలివి 

గా ఉపయోాగించగలవనాడు కావలెను, 

విద్యా వీహీనుడైనను విద్యావంతు డైనను 

వయాజనుడు విద్య సభ్యసించుభునే యుండ 

దగును. ఇందులకు ముఖ్యకారణములు గలవు, 

ఆంగ్గామున౦దలి (King 168/)లియర్ రాజుయొక్క. 

నాటకమును, సంస్కృృతమంటలి మేఘసం దేశ 

కావ్యమును బాల్యమున చదివిన భీయలళ్ రాజు 

యొక్క- (Aeony) ఆవేదన, యతని విరహము 

వహి ఆర్థమగునుక ఎట్టు అనుభవ రుగునుక మాన 

వుని తత్వేమ: గ్రహించు శ్క్త కి వయసు ననున 

రించి యుండును, ఇట్టి లోపములు పోవ్రటకు 

వయోజనుడు చదివినవాడై నను తిరిగి చదువు 
కొనుచుండుటయే ముఖ్యము. 

జర్మనీ, స్కాట్ లాండ్, ఇంగ్లాండు. డెన్యారు 

"దేశములు వయోజనవిద్య కే విశేష. యత్న 

ములు చేసినట్టు ఆధారములు గలవు, 

యూరపు “దేశములలోకంశు హిందూదేశ 

మున వయోజన విద్యాసమస్య మిక్కి-లి ముఖ్య 

న బెనను దీనికై యింతనరకు అత్యల్పమగు 

కృషి.యేజరుగుచున్నది. (1) (Theory of filtration) 

థియరీ ఆఫ్. ఫిల్రేవన్ - -అనగా విద్యావంతులు 

నాయకులగుచో విద్యవారినుండీ సామాన్య జల 

సమూహమునకు వచ్చుననెడ్ ఆశయము మొదట 

గవర్న మెంటువారికిని, ఇతిరసం స్థలకును కలిగను, 

ఈభావము వెలియంబెంటిక్ కాలమునుండి 1911 

లో గోెకీలు ప్రాథమిక విద్యాశాసనమ్లు ప్ర "వేళ 

'పెట్టువరకు ఉండెను, కాని ఆశించిన ఫవితము 

ఇట్టి భావముతో చేసిన కృషీవలన కలుగ లేదు. 

పొ)థమికవిద్య భాభురక వ అెచే వయమోజనులకును 
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చేర్సించుట అవసరమని ఇప్పుడు ఆందరును అంగీ 
క రించియున్న్నారు, 

చెన్నపురి విశ్వవిద్యాలయమువారు 1028వ 

సంవత్సర మునుండి అనేక ముఖ్యస్థలములందు 

విశ్వవిద్యాలయ ఉపన్య్యాసకుల చేతను, ఆయా 

వృత్తులందు సమర్గులగుబారి చేతను ఉపన్యాసము 

లిప్పించి వయో జనవిద్యా | పచ్రారము గావించిరి. 

కాని యీ [పచారము విద్యాధికులగు వారిలోనే 

జరిగెనుగాని కార్మిక క ర్ధకాది జనసామాన్యమునకు 

కొంచెమైనను మేలు చేయలేదు, 

కొన్ని సంవత్సరముల [(కందట పభుత్యము 

యొక్క_ సంబంధము తేకయే బొంచాయియందు 

వయోజన విద్యాసంఘ మేర్చడి కాగ్మికులవిద్యాభి 

వృద్ధికె పరిశోధనల జేసెను 1989 మేనెల యందు 

వివ్యాపడాన నసంఫఘు మేర్పడి  వయోజనులకు 

బాంబాయియందును పరిసరములందును $/8 తఠ 

గతుల నేర్పరచెను. ఈ తరగతులకు స్రీలు 

పురుషులును, 10778మంది హోజ-రెరి. 1904వ సంవ 

త్పరమున చెన్నపట్టణమున బకింగుహామ్, కర్తా 

టిక్ మిల్లుల యజమానులు వయోజన కార్మికు 

రాతి పాఠకాలను స్టాపించిరి, ఇదియే 

యిప్పుడు అః వందల జనులను ఆకరి ౦చూ 

చున్నది. అరవము తెలుగు, ఉరును భాషలలో 
విద్యను బోధించు చున్నారు. 

లశై ఒక 

శ) జెంగాల్ గవర్న మెంటువ+ రింకను మంచి 

పద్ధతి గవలంబించిరి, 1907 వార్చి నెలయందు 

వస స్పెక్టర్. ఆఫ్ రిజిస్ట్రేనన్ సలహా ననుసరించి 

రూరల్ సబురిజిష్టా)రలు దారికి తీరికగల కాల 

మందు నయాజన విద్యా కేం దములను తయ 

అధికాగములోనుండు అనేక |గామములంటు 

సెలకొల్పుటకు నిశ్చయించిరి, దః కే్యదములందు 



వ్యవసాయము, పఘ సంరత్షణ, రోగనిరోధ రోగ 

నిర్యూలనములు, సహాకారసంఘ స్థాపన, వ్యవ 

సాయపు పంటల వి[క్రమవిధానము మొదలగు 

ధాన విషయములను ఏకు ఆయా శాఖలకు 

సంబంధించిన అధికారులచే బోధింపచేసిరి, అధికా 

రులు పితిఫలా వేత లేకయే యో ప పిచారమును 

చేసిరి. (గ ౧థాలయములకు పుస్తకములు షతికలు 

కొనుటకు మ్యూతమే ధనమును వెచ్చించిరి. ఈ 

ధనమును ఇండియా గవర్నమెంటు వా రిచ్చెడి 

రూరల్ డెవలస్ మెంటు (గాంటునుండి ఖర్చు 

పెట్టం. 

- వయోజన విద్యాభివృద్ధికి (పభుత్వ మే కలుగ 

డజేనుకొనవ వలెనా? లేక తదితర సంస్థలు పూనుకొన 

వలెనా? లిన్ లిత్ గో అధికారవర్షము (వభుక్యమ 

కంయె భిన్నమగుసంస్థ వీనినిపూనుకొనుట మేలని 

నెళ్ళయిం చెను. (పభుత్యము నక బాలురవిద్యా న్యా 

పి ేతగిన ధనము లేన పడు వయోజనుల విద్యకు 

ఫనము ణు చేకూ ర్చగలదనియు; (వభుత్యము 

గైకొను (శద్దకం క, (ప్రభుత్వేతర స ఘములు 
చాధ్యత వహేంచినచో అధిక ఫలితము గలుగు 

ననియు ఏరి వాదన, వయోజన? చ్యా సంఘముల 

స్టాపసనయు, వా ని-పె పరీయోధికారము. (పభుత్వ 

నళమునం దుండవలయు ననియు, వానికణగఖర్చు 

నూతము ఉదచారపురుషుల ధనసహాయమున నిర్య 

హాంపతేగినది ఆనియు యా 

అభి పా.యము. 

సంఘుముయొుక్క- 

వయోజన విద్యకె విశేషవుగు ధన మక్క-ర 

చేదు. ఉపాధ్యాయులు, ఆరోగ్య, వ్యవసాయ, 

విద్యా, సహకార సంఘాధికారులు, ఉత్సావా 

మును జూపిన సులభసాధ్య మగును. ఈ అధికా 

రులు | గామములు పట్టణములు త్రిరుఫచునే 

వధ్లోణన విద్యా పదత్తులు 
Ga 

యుందురు, పారంభ మున (గంథాలయముల 

నేర్పరచుటకు, వానికి భవనములు నిర్మించుటకు 

మ్యూతము ధనము వ్యయమగును. ఇఏియును 

లేనస్వును కేంద్రములు, ఉప న్నా సములు 

ఫది 

నూటికి 92 గురు [వాయను చదువను నేవ్యని 
పీందూ దేశమున విద్యావ్యాపకుడు వాజ్యయాఖి 
వృద్హికె పాటుపడుచుంటి ననుట హోస్యాస్పదము, 

G a 

విద్మాహీనుల ననేకుల విద్యావంతుల చేయుటయే 

వి ద్యావ్యాపకుని ధృక్పథ మైసచో అతడు వాజ్మయ 

చీవ చేసిన వాడగును, కేవలమువళైై వేయు విభా 
నమున కాక్క వారికీ బోధించు విషయము 

(గహిఎచునట్లు చేనిన వో వయోజనులు బాలుర 

కంకు క్రీ భ్రముగా విధ్య చేర్చిన వారగుదురు, 

ఒక్క_రొక్క_రుగా గాక సంఘములుగా కూడి 

నప్పుడు వారు విశేషముగా నేర్పుకొందురు. 

చేశభావలో చదువను (వాయను నేర్పినవో 

వయోదనునకు మేలు కలుసను, 

కిణందకా చేశమందలి వయోాజనునకు వ వివ 

యములు నేర్పవ లెను! ఇంగ్లీను వి ద్యావిధాసము 

హపించూటదేశ వయోదనునకు పని న రాదు, 

డెరాశ్రర్యూ- చీనా శేశపు విద్యావిధానము పనికి 

సరిపడును, ఎవడు చదవగలడో వాడు స్వయ 

ముగా చదువుకొనును. విద్యాగంధము లేనప్పుడు 

వోటువేయుట మొదలగు |పజాయ త్తే పకిపా 

లనా లతేణములు వట్టి బూటకములబ్రు. చదువుట 

(వాయుట నేర్పుట వయోజన విధ్యావిఢాన మున 

ముఖ్యభాగ ములని అందరు అంగీ 'రించిరి. ఆరో 
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థీ అయ్యంకి వేంకటరమణయ్యగారి సన్మానసంచిక 

గాంది వివిధశాఖల అధికారులచే ఉపన్యాసములు 

ఇప్పించి వారికి జ్ఞానము కలిగించవలెను, (ప్రాథమిక 

పాఠశాలను వయోజనుడు విద్యనభ్యసించు కేయద 

ముగా చేయవలెను, మధ్య పరగణాలు (సణాళిక 

ననుసరించి విద్యామందిరములను సాయంకాల 

తరగతులకు ఉపయోగింపవచ్చును. అక్కడ 
వ్యవసాయము వృద్ధిచేయు మౌార్షములు, (గామ 

పారిథుద్ధ్య ఆరోగ్యము, చదున్రట్కు గణించుట 

చేర్పన'లెను. 

విశ్వభారతి “తోకరికు సంసద్ *” అను నూతన 

శాఖను వర్పర చెను, మురియు (గామ వయాజను 

లకు బెంగాలీభామలో వాజ్మయము, హిందూ 

చేశ చరిత, పరిపాలన విధానములో జ్ఞానము, 

గణితము, గృహానిర్యవాణశా న్ర్రము, పదార్థ 

ఏిజ్ఞానశొస్ర్రము, భూగోళము మొదలగునవి 

చేర్చుటకు పఠనీయ (గంథముల _వాయించెను, ఈ 

విశ్వభారతి (పతి సంవత్సరము పరీక్షల నేర్పరచి, 
ఆద్య, మధ్య, ఉపాధి అను యోగ్యతా షత్రము 
లను ఇచ్చు చున్నది. 

హిందూ దేశపు వయోజనుస కు విద్య నేర్పుట 

ఒక్కొ-శు చాలదు, అతడు చేయుచున్న వృ త్తి 

యందు తానునేర్చినదానికంటు విశేపూంశములను 
వానికి చేర్పవ'లెను. గర్భకునకు భూమియొక్క- 
గుణములు, విత్తులు, పశునులను గూర్చియు, 

వడంగికి కలప దానిని ఉపయోగించు మా శ్ 

ములు, తావీవానికి సిమెంటు, రాళ్ళు ఉక్క 

కట్టడముల గూర్చియు నేర్పనలెను, అవకాశ 

మున్నచో (పతి పురుషునకు సహాయ వృత్తిగా 

తాను చేయుచున్న నృతి, గాక వేరొకదానిని 

చేర్చవలెను. దానివే తీరిక కాలమందును ఉద్యో 
గము ' పోయినప్పుడున్సు కరువు వచ్చినపుడును 
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వొడు ధనారగ్గన వేసి జీవింప గలుగును, 
పంజూబులో కొన్ని |గామములందు వయో 

జనములకు తరగతుల నేర్పరచిన త ర్యాత వ్యవసాయ 

దారుని సగ్గటురాబక శెట్టింపు ౪ మయ్యెను, సర్కారు 

అగికబ్బర్ డి మూన్ | స్టేటరుల, ఫారం. 

ఎడై (జరుల సలహోవలన దశీణహిందూా దేశమున 

ఎరువును వ్యర్గపుచ్చుట మానిరి, జొన్న, ౩ెజుకు, 

వరి పైరులు పాడుచేయు కీటకముల ఉపదవము 
త గ్రైను. 

పలెలకంకు పట్టణములందు వ యాజ న 

విద్యను వృద్ధిచేయుట కష్టము; పట్టణమందలి 

వయోజనుల భీన్నరుచుల ననుసరించియు, వారి 

నృత్తుల ననుసరించియు, వారికి విద్యనేర్పవ లెను, 

జంషడ్ పూరులోని తాతా ఐరన్ వర్కూ వారును, 

చెన్న పట్టణమందలి బకింగ్ హోమ్. కర్లాటిక్ మిల్లుల 

నారును తీన్నెవెలి, టూ కారన్ లోని హోర్వి 

మిలుల యజమానులు తమ మిల్లులయందు చేయు 

చున్న వృత్తులనే తమ ' వయోజన కాగ్యికులకు 

నేర్పు చున్నారు. కౌవున పట్టణమందలి వయోాజ 

నులు ఆ|పదేశమన |పబలముూగూఉన్న ముఖ్య 

వృ తినే నేర్పవలెను. ఇట్లు వయోజనవిద్య ఫల 

వంత మగుట చూచియే మహాత్మాగాంధి యా 

విధానము బాలురకును (పోత్సహించెను. మాన 

సిక శాస్ర్రము ననుసరించి విద్యావిధానము తెలి 

సినదానినుండి తెలియని దానికిని, (పత్యతము 

నుండి అ పత్యకుమునకును,అంశమునుండి సర్వతో 

ముఖమునకును, సద్యఃఫలము నిచ్చునదియు ఉప 

యోగకరమునగు దానినుండి భావిని ఫలము 

నిచ్చునదియు ఉపయోగకర మైనదియు అయి 

యుండ వలయునుగాన దీనిని ' ద్యా వేత్త లు అంగీక 

చారి 

రించిరి. కావున ఈ విధానము వయోజనుడు తన 



నృత్హియందు వి శేమ్మపజ్ఞ సంపాదించుటకు తోడ్చ 
డుటయీ గాక ఇతర విషయములను (గ్రహించు 
టకు ఉత్పాహవంతునిగా చేయుటకు సహాయ 
బడును. 

పాందూ దేశచరి, త, పరిపాలనా పద్ధతి, 

పట్టణములందు పలెలందు విద్యన భన్ న్్ సించు వయా 

జనునకు అవశ్యము పఠసియము లె యున్నవి, న 

జాతియు తమ చరితను సంస్లలనుగూర్చి శెలి 

యక రాజక్రీయముగ్ను, సాంఘీకముగను వృద్ది 

వొొందజాలదు. తనజాతి అభివృద్ధియందు వెనుకే 

బడియున్నదని గిహించుటకును. పూర్వమున 
గలిగిన లోపయుల సవరించు కొనుటకును, (పస్తుత 

(పసమాదములనుండి తప్పించుకొనుటకు, భవిష్య 

తున లాభములు ఫొందుటకును, తనచేశచరి|త 

భూగోళ శాస్త్రము తెలిసికొనుట (పతి హిందువు 

నకు అవసరము, [గంథాలములు, షతికల సహో 
యమునను, ఉపన్యాసములు, (బౌడ్ కాసుల 

వలనను, సినీమాకిలుపులు నాటకముల పషమళోల 

న్ ముగను, పాటలు, నాట్యములనలనను హీణాంచూ 

చేశ చరిత, హిందూ వాజ్యయమును గూర్చి 

పిరికి "జలియచేయవ లెను. హించేశపు వయో 
జనునకు స)పూర్ణమగు హిందూ దేశపు నిదానం 

సంపూర్ణమైన హాతియొక్క- నిజస్యరూపము 

ఇదినా “రాజధాని, ఇది నాకులము అను Me 

భావము, అభిమానము, లేకుండునట్టు నేర్ప 

నలెను. పరిపాలనావిఛానపు ముఖ్యసూత్యము 

లై నను వయోజనునకు తప్పక నేర్పవలెను, 
అనేకులు లెజ,సేటివ్ ఎసె ంబ్రీ, కౌల్పిలు 

మొదలగునాని నిర్మాణ కార్యములు వివుగసి 

వ్నారె యున్నారు, 

నయాజనునకు బౌలునకువలె వ్యాయామ 

వయోజన విద్యా సదతులు 
mp 

విద్య అవసరమై యున్నది. బాలునకు వాని అవ 

యవములను కండరములను వృద్ధిచేయుటకు 

యత్నించునట్లు వయోదజనునకు వాని అవయవ 

ములు వాని స్వాధీనము లోనుండునట్లు వ్యాయామ 

విద్య నేర్సవ లెను, 

అవసరము ననుసరించి వయోజన విద్యావిధా 

నము ఇతర విషయములను గూడ 'జేర్పవచ్చును. 
కరీరళా స్ర్రము; పడార్థ విజ్ఞాన శాస్త్రము, వజ 

నివారణోపాయములు' అంటువ్యాధులనుండి 

తస్పించుకొను మార్లములు, మిఆహారమును 

గూర్చియు ఏరి! నేర్పవ'లెను. హింఛూ చేశమందలి 
మరణములళలో మూడు నంతులు, జనసహూావా 

మునకు శరీర, ఆర్ గ్యళ్ళా స్తముల బోధి-చినచో 

తగ్గిపోవును, 

విద్యాభ్యాసము బాల్యమున ఉపేక్ష వేయ 

బకినచో వయసు వచ్చినప్పూడెనను నేర్చుకొను 
టకు | పతివానికి పవాక్కు-కలదు. చాల్యమునకొంత 

విద్య నేర్చుకొనినవ్నాడెనను తన చేశమందును 
ఇతర జేకములందును నిత్యము జరుగు మార్పులను 
అభివృద్గులను గహించుటకుగాను పతిగికలను 

గంథ ములను చదువుచు వద్యావ్యాసంగమును 

విడువ క్ అభివృద్ది ₹ందుచుండ వలెను, ధనము 

లేనివానికి చదువునేర్పించు భాగము సంఘముప్రై 

నున్నది. 

ఇపుడు మనచేశములో అనేకులు విద్యా 

విహీను.లె విద్యావంతులగు ఇతరులను చూచి 

తాము జ్ఞానహీనులమని తలచుచు నిరుత్సాహ 

వంతంలై తమ పనులకు ఇతరులపై ఆ థా ర 

పడుచున్నారు. ఇతరులు చేయు మోసము 

లను గంహింప లేక యున్నారు. అట్టి వారిని ఈ 
వయోజన విద్యా విధానము వలన విద్యావంతు 

పో 



శ్రీ అయ్యంకి వేంకటరమణయ్యగారి సన్మాన సంచిక 
అ 

లుగా చేసిన, వారును విద్యావంతుల ఉత్స్పావా పడుదు రనుటకు ఎంత మాత్రము సందేహము 

ముగా తమ' తవు 'కార్యసర్యహణమ: దు ప్యణ్డూ చేదు, 

వంతు లగుటయికాక చేశాళివృద్దికిని సహయ ' 

సహకారోదశ8వుము : వయోజనవిద; - 
(శ్రీ నరసింహా బచేవర సత్యనారాయణ 

సహకారోద్యవుము గత కళ తాబ్బములో 

పాశ్చాత్య "దేశములలో | పజల ఆర్థిక నై ఫ్ రాజ 

కీయ విద్యాపురోభివృద్ధికొరకు “పభవించినది. 
ఉద్యమ సంస్థాపకులు [పారంభమునుం వి ఉద్యమ 

వ్యా్య్తీ పీకి (ప్రచార పబోధములు ఆవశ్యక ములని 

గుర్తి చించి [పజాసముదాయనులో ఉద్యమ ఆదర్శ 

కములు, భావములు పురోభివృద్ధి కాంచుటకు 

వ్యా హరధనమునుంచి ప్రత్యేకము విద్యానిధులు 

వర్పాటుచేసి యాధథనమును సభ్యులలో ను, సభ్య 

తరులలోను ఉక్యమ విజ్ఞానవ్యా ప్రీ వీకని వినియో 

గించుటకు నిబంధనబు నిర్ణయ బు చేసిరి, జర్మనీ 

"దేశములో పరపతి వ్యాపారము బీద 3 తాంగము 
యొక్క పురోఖభి: వృద్దికి నని క్షజేయుటకు కృషి : 

సలిపిన, యుద్యమస్థాసకుడగు సేకిన్ మహో 

శయుడు (పజల లకాభవృద్ధక తోడు నెతిక 
పురోభివృద్ధి అత్యానశ్యకమని గు_ర్జించి |పజా 

సముదాయీములో వయోజనకిన్య = వ్యాస్ ఫి జేయు 

టకు సవాకార సంఘముల లాభము నుంది వు 

టను నూటికి 15 రాపాయిలు మించకుండగ 

విద్యా వ్యా పికి ఉద్యమము (పచార (పభోధము 

నిమి త్రము వినియోగింపుచుండెను. జన్మసీలో 

స్థాపింపబడిన సవాకార సంఘము అన్నియు ఈ 

క్రీరునచే తమసంభులాభమునుంచి వీఢ్యానిధులను 

వీర్పాటుచేస్తి ఈధనముతో, ఆయా పాంత ములలో 

ఎవ్రికు 

పుస్తక భాండాగారములు, పఠనమంది రాలు ,వీజ్యా 

గోవులు. ర్మాతిపాఠ శాలలు, వయోజన విజ్ఞాన 

(పచార మండలులు స్థాసింపబడినవి. పరప తేతర 

వ్యాపారమున కునికిప పట్టయిన ఇంగ్లాండు దేశములో 

కూడ ఉద మసంస్థాపకులు, సభ్యులలో విజ్ఞాన 

| పబోధ్ర ము కలుగ జేయుటకు సంస్థల వ్యాపార 

ధనమునుంచి నూటికి 2] రూపాయిలు “విద్యా 

నిధి క్రింది? శేటాయించి'యిా ధినమునుంచి ఉచిత 

స సళ ంగాగారములు, ఉచితపఠనమందిరములు 

స పరిశోధనాలయములు, విద్యార్థులకు చేత 

నములు ఇచ్చి (పోత్సహించి పద్యావ్యాపనము 

నకు తోడ్పడుచున్న్నారు, బరాం బెప్కరు పట్టణ 

ను నసహాకారోద్యమమునందు తరిః ఫిదునొందుటకు 

వివిధ చేశములనుంచి విద్యార్థులను 'రావిఎచి, వేత 

నము లిచ్చి హోలీయోకు విద్యామందిరమును 

స్థాపించిరి, ఐన్లైండు "దేశములో సవాకారులు సర్ 

హో రేబుపైం కెట్టు విద్యాసంస్థను ని ర్మి ంచి 

యిందువ్యవసాయిక ఆర్థిక, విద్యాపరిశోధనలు 

గావించుటకు ఏర్పాట్లు గావించి, అతు తమ 

(గంథాలయమును స్థాపించిరి. డెన్యార్కు- దేశ 

ములో సహాకారసంభఘ విద్యానిధులనుంచి రైతు 

లకు వేస విపాఠ కాలము స్రవించి శా స్రృజ్ఞ నమునః 

(పజాసముచాయములో! వ్యా్టి ప్ చేసి, [పజల 

విజ్ఞానపురో భినృద్ధికి తొడ్చ్సడుచున్నారు, సహ 



కార వీ ద్యానిధులనుండి పాశ్చాత్య దేశములలో 

ఎన్నియో కళాశాలలు నిర్వహింప బడుచున్నవి. 

విద్యాలయములు. | పతిప్టాపించబ నవి. పతికలు 

నిర్వహింపబడుచున్నవి; కరషతములు 

వ్యా వికి (పక్ టింపబడుచున్నవి; పు _స్తక భాండా 

గారములు ఆధునిక పద్ధతుల వైన సెంపా'ది=చ 

బడు చున్నవి. | పబాకములు ఉపన్యాపము లిచ్చు 

టకు తరిఫీదు చేయబడు చున్నారు, 

విజాన 
ర్న 

సహాకారుల విద్యాదర్శకము జనసామాన్య 

మును సక్పౌరులుగ తరిఫిజచేయుటయీే! |పజా 
సొమాన్యము పౌరసత్యహక్కు-లు కలుగవ లెనన్న 
సద్యిద్యాన్యాపకము మూలమున నే పెంవెంద 

కలవు, _పజాసామాన్యము అజ్ఞానా. 'థధ కారమున 

మునిగియున్న చో బెట్టె సదుద్యమము వ్యాప్తి 

గాంచనేరదు. నూటికి తొంశైయిద్దరుభారత చేశ 

ములో చదువను. వాయ "లేరు,  ఇట్టిరజ్ఞాన మే (వజ 

లలో సహా కారోద్యమ ఉన్న తాదర్శములు భావ 

ములు సత్యరవ్యా ప్రీగాంచకుండుటకున్ను, ఉద్యమ 

ఫలీతములు పాశ్చాత్య చేశములలోవలె జనసాము 

దాయక అభ్యున్నతికి తోడ్పడకుండుటకును 

[కథాన హేతువు, అందుమూలముననే భారత 

'చీశములోగూడ సవాకారులు సభ్యులలోను జన 

సామాన్యములోను సహాకార 

సంభ నిబంధనలలో సాముదాయ పయాజక 

నిధులను వ్యయపరశుటకు నిర్ణ యించిగె, 

సహాకార సంఘునిబంధనలలో నూటికి 7ష మించ 

కుండగ లాభమునుంచి [పత్యేక సాముజాయ 
(పయోజననిధి ఏర్పాట చేసి, యాధనము (పజల 

ఆరోగ్యవిజ్యాపురో భివృద్దులకు విసియోాగించుటకు 

ఏర్పాటు చేయబడినది, పేద రాను రాప్ట్రీ!యసహా 

కారబ్యాంకు వారు పదిసంవత్స రములపాటు సొము 

వ్జ్ఞాన వ [SR వై 

(పతి 

సహకారోద్యమము క వయోజనవిద్య 

దాయ [(పయోజననిధినుంచి | గామపునర్ని రాణ 

కేం దముబను నిర్వహించి 
మించి, 

[పచారకుల నియ 

వయోజనవిజ్ఞానా భివృద్ధిక దోవాద 

'మొనర్చిరి. విద్యాసంస్థల నిర్వహణమునకు విరా 

శముల నొసగుచున్నారు. కేంద కార్యాలయ 
బ్యాంకువారు తమసంభు లాభములలోనుంచి 

నూటికి 15 రూపాయలు సాముచాయక' | పయో 

జన నిధి ఏర్పాటుచేసి యేశుటను విద్యాలయ 

నిర హాణములకును (గంథ| పకటన ముఒకును 

పచార (పబోధమ'లకును పిరాళమల నొసస 

చున్నారు. మదరాసులో కింది (బాంచీలలో (టిసి 

కేను సహకారస్తోర్సువారు, పఠనమందిరములను 

నిర్వహ చుచున్నారు. వివిథ సెంటలుబ్యాంకులు 

స్థానిక యరానియను అర్బనుబ్యాంకులు | (గ్రంథా 

లయములను పఠన మందిర ములను, శేష్షియోలను 

నెలకొల్పి పేజాసామాన్య ములో విజ్ఞానభ్యా ప్తి పికి 

త్రో డ్పడుచున్నారు. 

ఆలమూరు పాంతేములో సహాకార విజ్ఞాన 

వ్యా వ్రీక్సి ఆత్యుతమ గ్రంథాలయము: పకన 

మందిరము * నిర్వహంప బడుచున్నది. జెనాశ్రర్యూ- 

లో పద్దతిని మూడు సంవత్సరములు వయోజన 

విద్యాలయమునిర్యహి౦పబడినది. 

మూడు మాసములు వేసంగ పాఠశాల 

రూరల్ గైద్బు తరిఫీజు నిచ్చుటకు జరుపబడినది,. 

ఈ సవాకార రూరలు బ్యాంకువారు వరా 

జన పీద్యావ్యాప్వి కి పకనమందిర ము నిగ్యహీం చు 

చున్నారం మ గ్గురు పృచారకులు అనుదెన ము 

అది ఆంధ్ర చటలకు పోయి పత్సికా పఠనము 

కావీంతురు. సంధు శాషషారకను తో బాటు వయో 

జన విజ్లాన వ్యాపి కూడ సైకిలు పుచార 

కులచేత కావింప జకుచున్నది; బ్యాంకు ఆవరణ 

Nat 

+ 



శ్రీ అయ్యంకి వేంకటరమణయ్యగారి సన్మాన సంచిక 

లో “రేడియో చెట్టబడినది, వందలక్షొలది 

గామన్గులు అనుదినము శేడీయో పాటలు విను 

టకు, విద్యావిమయకము లైన (పసంగములు 

వినుటకు విచ్చేయు చుందురు. ' సవాకారోద్యమము 
కేవలము వడ్డీ డ్లివ్యాపార నిర్వహణను నిమిత్త మై 
“కాగ (పజల వి ద్యాపురో భివృద్ధికి ఉపచరించు 

చున్నదనుటకు పె సంస్థల కమ్. 'సాతూశ్కా.రము. 

ప్రతిస సహశార “సంఘము తమ సంఘ 

సభ్యులలో విద్యాపురో భివృద్ధికి సర్వవీథముల 

తో డ్పడి (పజాసామాన్నమును “ఉత్త వుపొరులుగా 

తరి జు చేయుటయే యుద్యమాగరక్ళము. సహ 

కారులు ఈ ఆశయమును గుర్తించి భారత దేశ 

ములో తిరిగి సదిందాం వ్యా వి పిగావించి నిరశు 

రాస్యులు లేకుండగ కృషిసలిపి ధన్యు లయ్యెదరు 
గార, 

గ్రామోద్ద రణ : యువకుల క ర్రవకిము 

(శ్రీ 
(పస్తుతమున “గామోద్ధరణ” ఆనే మాట, 

విరివిగా వాడబడుచున్నదిగానిి డాని యర్గము 

ఎవరును పరిగణించుట లేదు. చేకములో 7 లోకుల 

(గామము లుండుట చేతను, భారత దేశమందలి జన 

సంఖ్యలో నూటికి ౪90 నుంది, ఆ (గామములో 

నివసించుటచేతను, ఈ సమస్యకు (ప ల్యేకత 
గలదు. |గామస్ధులు విద్య లేకుండ, చేదశనముతోో 
అల్లాడుచ న్నారు. బ్రతర చేశములలోని జనులు 

సరాసరి 60 సంవత్సరములు జీవించుమండ, 

భారత బేశములో సరాసీి జీవితము £5 సంవత్స 

రములు మించుటబేదు. అటులనే చేశములోని 

| పజెలలో ఇవాలామ-ది దర్శిదులె యున్నను, 

15 కోట్ల యశ రములభూమి సాగవుటకు ఏలుం 

డీనను, సా గవుటలేదు. ఇంగాండులో . ఎకరము 

పొలమునుండి 2000 ఫౌనుల ధాన్న్వముపండుచుండ 
భారత దేశములో 650 పౌనులకు మించుట లేదు, 
(గామపర్శిశమలా నశించినవి, జాతీయాదాయమా 

తగినది, |గామములు అర్థిక ముగా స్వయంసంపూ 

౫ోకిరా 

ఆర్. విశ్వేశ్వర రాధ, 

రముగా తేకుండుటచే, 

యున్నది, 

పెన వాసిన దానినిబట్టి, “గ్రామాద్దరణి అనే 

మాటకు చాలా విలువగలదనియు, జాత్రీయజీవి 
తములో మార్పు తేవలయునన్నయెడల ఈ 

సమ స్య లన్నిటిని పరిష్క-రింపవలయునని 

మనము గమనింప వలయును, ఇట్టివి బయ్యాపద 

ముగ నెక పేరుటకు;' దేశములోని" శాస్త్రజ్ఞులు, 

వ్యవసాయశా స్త్ర వ్రవే_త్తలు ఉపా థ్యా యు-లు, 

యువకులు, తొ రులును తోడ్పడవలయును, 
ముఖ్యముగా (గామోద్దరణమే, పరమావధిగ 

పెట్టుకొనిన యువకుల కోడ్చాటు అవసరమై 
యున్నది. వారికి కావలసిన సౌకర్యములు 

(గామస్థులు ఇవ్వగలరని వేళ్ళే వాయనక-ర లేదు. 
వినోభాభాచేగారు చెప్పినట్లు, నిజముగ మనము 

(గామసేవ చేయుచున్నామని ' గామనస్తులను 

నమ్మించినయెడల, వారు |పాణములను కూడ 

మనశై_అర్చి ౦చెదరు, 

వాలా 5 ప్షస్టితిలో 



1 పూర్వకాలమున వ్యవసాయదారులు గాన 

సీవకులకు, (ఉపాధ్యాయులు, పురోహితు 

పనివారల్కు మొదలగువారు) కుప్పలునూర్చెడు 

కాలములో; థాన్యమురూపముగా, నాగి కి 

కావలసిన భృతి నిచ్చెడివారు, ఇప్పటికినిగూడ 

కొన్ని (గామములలో, చాకలి మంగలి, మొద 

లగు వారలకు, సంవత్సరమునక్కు ఒకసారి ధాన 

రూపముననే; కూలి యిచ్చు అలవాటు గలదు, 

గామములు స్య్యయంసంపూ న్తముగా నుండుటకు 

ఇది గొప్ప అవకాశమనియు, వాణిజ్య పంటలు 

(Money Crops) పండించుటకు త క్రంవఅవకాశ ము 

లుండెనగియు, లాభ దృష్టికి (Profit Motive) అవ 

శాశము లేదనియు, వేట (వాయనక్కర లేదు, 

తరిఫిజుయొక గ్రా ఆవశ గర త్ర 

యుద్ధమునలన,; రవాజారి సౌకర్యములు సన్న 

గిలినవి స్నుక ఇప్పుడు అందరునుగూడ [గామౌాభి 

వృద్ధిని గూర్చి యాలోచించుచున్న్నారు. "దేశము 

లోని విద్యావేత్తలు, యువకులు |గామసేనకు 

'రావలసినకాలము వచ్చినది. కాని ఇట్టివారలకు 

తరిఫీజజండుట ముఖ్యా వసరము. యువకులకుసహి 

తము సుమారు 6 మాసములైనను తరిఫిజుండ 

వలయును, వార్గాలో అఖలభారతి (గామోద్యాగ 

సంఘుమువారిచే నడుపబడుచున్న [ గామసేవక 

విన్నాలయము బ్రందులె విరివిగ తోడ్పడు 

చున్నది. ఈ రీతీని చేశములోని వివిధ వాంత 

ములలో, గామసే నవక విద్యాలయములు ౫ సాపించి 

యువకులకు తగుతగిఫీజు ఇవ్యవలయును, ప్రస్తుత 

విద్యావిభానములో విద్యార్గులు, గా)మము లన 

అసవ్యా భావము వరా వుచున్నారు. వారిలో 

వార్పు కానలసి యున్నది. 

(69) 

సూ్క్యూలుపయినలు పాసయిన ప కి వ్చ్యా సె 

గా/మోాద్దరణలో కోసిసకాలము ఒక నంవత్సరమా 

గడుపవలోయునని, బెంగాలు గాామోద్దరణ 

అఫీసరగు యిహమాకుగ*రు ఈమధ్య వయోజన 

పత్రికలో సూచించి యున్నారు. చెనా, జపాను 

మొదలగు ేశములలో గామాద్దరణోద్య మము 

యహుదముగా నాగుటకు , ఉపాధ్యాయులు 

విద్యాస్టుు మిగుల తోడ్పడి . భారత చేశమువో 

కూడ వయాజన\ విద్య పి పిబలిన యెశల గామా 

ద్ధరణకు ఏలుండును, విద్యార్థులు కూడ కొసిసము 

కక సంవత్సరము గామోాడ్డరణ, వయోడెన 

విద్యకు ఏవనవియొాగంచిన, పారు విజమగు మనుజు 

లుగ తయారయ్యెదరు, గామా భివృద్దికి మను 

జుడు తన జీవితము నొక సంవత్సరము ఎందు 

లకు భారవోయలేడో తెలియదు. 

నూటికి 90 మందికి వి విద్య లేని భారత దేశములో 

వయోజన ఏద్య ముఖ్యా వసర మై యున్న దో 

అ ౦ దు చే పాఠశాలలలోను, కళా శాలలలోను, 

గా మోద్దరణ, : వ యోాజనపి దిలనుగూ ర్పిబోభన 

చేయవలయును. ఆనాడే విద్యార్థులు గాంమకాభి 

వృద్ధియొక ,- ఆవళ్ళ కతనుగు కె రృెంచెద వ, 

పస్తుతేమున ఉపాధ్యాయులుగాన్సి డాక్టర్లు 

గొని విద్యా వత్తలుగాని, చివరకు నాలుగు 

ఇంగ్లీషు మాటలు. వచ్చిన ఎవరుగాని, గ్యామ 

ములలో ఉండుటకు వప్పుకొనరు. ఇట్టి విధమున 

భారతదేశ మున్నచో ేశాభినృద్దెకి ఏంతకాలము 

పట్టునో "తెలియదు. 

వజాతీ, ధనము వలన ఉన్నకోస్థితికి రాలేదు, 

'జేశములోని పిజలు చేశాభి వృద్ధికి తోడ్చడిన 

౫౪౩3౯ 



శ్రీ అయ్యంకి వేంకటరమణయ్యగారి సన్మాన సంచిక 

నాడే చేశమునకు విముక్తి యుండును, యువకుల 

సహాయము లేనిదే ఏ ఉద్వమబుూకూ జయప)ద 

ముగ జరుగదు. చేశసవయే పరమావరిగ పెట్టు 

కొని భారతదేశపు యువకులు తదితరులు 

గా) మాభివృద్దికి తోడ్చజెదరని నమ్ము చున్నాను, 

అనో 
mo టట. 

గ ౦థాఅయాలుాస్తా ంలు 
శ్రీమతి కనుప 

వారాలు జరిపి ఉత్స వాలు ఊరేగింపులు 
సాగింపవచ్చును, ఉపన్యాసా లిప్పింపవచ్చును. 
మ్యూజిక్ లాంతప్లు చూవింపవచ్చును. కాని అవి 
అన్నీ తాత్కాలిక (పసయోజనమా తము తే, 
(పజలలో నిలుక డైన విజ్ఞానం వ్యావింపచేయా లె 
నంశే గ ౦థాలయోద్యమౌాన్ని మించినదిగాని, 
తుల్య మైందిగాని వేతొకటి లేదు. ఊరికొక [ా 
(గంథాలయం ఉంపే చాలు, దానిజాంరా వీల 
ల్లోనేమి, పురువుల్లోనేమి, బాలవాలికల్తోనేమి 
యెంతో (పబోధం కలిగించవచ్చును. సాహిత 
పరిచయానిశైలేనేమి, శాన పరిజానాని కె 
నేమి, చరిత పరిశీలనై నేమి, "ఆధ్యాత్మిక 

(పబోధథాని కై తేచేమి, కళా సాధన నె లేనేమి 
అన్నిటికీ (గంథధాలయమే పాదు. 

కడచిన ముప్ప బేండ్లలో (గంథాలయోద మం 
“తెలుగుసీమకు చేసిన ఉపక్చతి సామాన్యం 
కాదు, ఆరంభంలో ఆం ధోద్యమాన్ని కాని, 
తదుపరి వెలసిన అఖలభారత జాతీయోద్యమాన్ని. 
కాని మే పృజాహితఉద్యమాన్ని (కాని ఊరూర 
వెలసిన [గంథాలయాలే (పజాసామాన్యమనే 
శరీరమునకు జీవనాడులలాగా పనిచేసి 'పజా 

(పబోధానికి తోడ్చడినవంకే అందులో 
సంచేవాం ఏమా(తం లేదు. 

తాం 

రి వరలత్కుమ్యూ 

శ్రీ అయ్యంకి వేంకటరమణయ్య పంతులు 

గారివంటి పెద్దలు ముప్పు దేళ్ళనుండి కృషి 

చేయగా చేయగా గంథాలయోాగ్యమానికి 

యిప్పటికి ఒకవిధమైన స్థిరత్యం యేర్పడ్డది. విద్యా 

సంస్కారం పొందిన|పతి పల్లె టూరి 

యువకుడికీ మనవ్రూళ్ళో ఒక ఒక ల్నెబరీ పెట్టు 

కుందాము, లెబరీ ఉంశునేగాని పపంచ సంగతి 

"తెలియదు, చేశనంగతి తెలియదు అనే భావం 

యేర్పడిపోయింది. ఇటులనే ఒకరిని మాచి ఒకరు 

అనుకరిస్తూ ఉన్నారు. గ)_ఛశాలయోద్యమం 

మహానృతు.మైంది. దానినుండీ అసంఖ్యాక మైన 

అుట్లు తొక్కబడుతున్న వి. మూల మూలల 

నొటబడుతున్నవి. తనచే నాటబడిన మొక్క- 

యింత బహుళవ్యాప్తి గాంచడంకం పే ఉద్యమ 

జనకునకు యిక నేమి సన్క్మాసం కావాలె. ,న్హ్రీ 

అ య్యం క్రి వేంకటరమణయ్య పంతులుగారు, 

నాళం కృష్ణారావుగారు,గాడిచ క్లహరి సర్యో త్తమ 

రావుగారు మున్నగు పెద్దలు గంథాలయోాద్య 

మాన్ని యింతిగా అభిమానించి చేశ౦లో 

వ్యా పి నొందించుట చేతనే ఆంధ్ర దేశంలో రాజ 

కీయ పిచారంగూడా 'విరివిగా వ్యాపించడానికి 

అవకాశం కలిగింది, నేడు పల్లెటూళ్ళలో రాజ 

క్రీయావబోధం బౌగా కలిగిందంశే అది గ్రంథా 

లయాలు చేసిన శహాయమనే చెప్పా లె. గ్రంథా 

జ 

ప విజావం క్ష్ (పజలలో జ్ఞాన నా వించేనిమి త్తం విద్యా | 



లక్కు వార్తాషతికలకు అవినాభావసంబంధం 

ఉన్నది. [గంథభాండాగారమున్న (పతి వూరికి 

వారాప తిక లు తప్పకుండా వస్తాయి, వార్తాష్కతి 

కలు వచ్చిన (పతిచోటా పిజలలో [పబోధం 

కలిగి తీరుతుంది. 

అబి తే (గంథాలరఠోకాద్యమం యీామా| త౦ 

వ్యా ప్రిపొందిందిగదా అని యింతేటితో తృప్తి 
పొంవగూడదు, లై(రీలు కాలా ఉన్నట్టు నోచ 

రిన్తున్నా 'లెబరీలు శేని ఊళ్ళు యింకా ఎన్నో 

ఉండనే ఉన్నవి. ఉన్నవన్నీ బౌగా పనిచేయ 

డమూూ లేదు. ఈ లోపాలన్నీ తీరి (పతి ఊరనూ 

(గంథాలయం యేర్పడి (పతి (గంథాలయం 

చక్కని పద్ధతిలో పనివేన్తున్ననాడే [గంథధాలయో 

ద్యమం చ్రాగా వ్యాపించిందని ఆనందించడానికి 

అవశకాశనుంటుంది. ఇందుకు (గంథాలయోద్య 

మాభిమానులు ఇకముందున్న్నూ కష్టించి చేయ 

వలసిన బెంతో ఉన్నది, 

[ప్రజలు (గంథాలయాలను అధిమానిం చ 

డంతో చాటు (పభుత్వం వారుగా డా పనికీ కొంత 

(గాంటులద్యారా చేయూత నిస్తూ ఉండటం 

అనందిఎచవలస్తిన విషయం, అయితే యీ[గాంటు 
లను మ౦ జూ రు చేయడంలోగూడా ఎన్నో 

చిక్కులు సంభవిస్తున్నవి. ముందు స్థానిక సంఘా 

లకు చందిన [గంథాలయాలు యీ (గాంటు 

లలో |పథమతౌంబూలం పుచ్చుకుంటున్నవీ, 

తరువాత రిజిష్టరెన _గంథాలయాలు, అవీ జిల్లా 

బోర్జులద్య్వారానే రావాలె. వానికీ ఎన్నో ఆశ 

యింపులు, సిఫారసులు అభిమానాలు ఉంటేనే 

గాని ఆ కొంచెం |గాంశైనా రాదు. ఆ సహాయ 

మైనా మేమొక వంద యిస్తే మీరొక వంద 

దానికి జతచేర్చువలెననే నియమం ఉన్నది. తౌ 

గ౦ంథాలయాలు = శ్రీలు 

మిచ్చిన విరాళం స్మక్రమంగా పు స్తకాలనిమి త్రమే 

- ఖర్చు పెను గట్టి యేర్పాట్టు ఉండటం అెస్పగాని 
తా మిచ్చినంత విరాళం (గంథధాలయంవారిని 

గూడా జతచేర్చమంకే అంతటా సాధ్యమయ్యే 
పనికాదు. ఆదాయం తక్కువయినా పజల 

కొటికు యెక్కువ పనిచేసే (గంథాలయా లెన్నో 

ఉన్న సీ. అది సిర్యాహాకుల సేవానిరతినిబట్టి 

ఉంటుంది. అట్టవాటి కీనియవుం బాలా నష్టం 

కలిగిస్తున్నది. 

పెద్ద పెద్ద (గంథధాలయాలకు యక్కు-వ 

[(గాంటును మంజూరు చేయడం పరిపాటిగా ఉంటు 

న్నది, కాని చిన్నువాటికే పెద్ద |గాంటులి స్తే 
అవీ పెద్ద [గంథాఅయాలు కావడానికి అవకాశ 

ముంటుందిగ జా! 

_(పభుత్వమువానే గాకుండా (పజలుగూడా 

(గంథాలమయాలను అభిమానించి. తాము చేసే 

ధర్కాల్లో భాగం పెట్టడం చాలా అవసరం తమ 

(గ్రామంలో ఉండే గంథాలయా నికి తమ పీలును 

బట్టి ఒక బల్లో కుర్చో, బీరువే, పుస్తకమో, 
చారాప|తికో వదోఒకటి ధర్యం చేయడం తమ 
కర్తవ్యమని, సరస్వతిని ఆరాధించడమనీ, జ్ఞాన 

భిక్ష, పెట్టడమసీ (పతివారు భావించాలె, అప్పుడే 

(గంథాలయాలు మంచి అభివృద్ధిలోకి వచ్చి 

పజలకు చేయవలసిన మహోపకారం చేయ 

గలుగు తొయి. 

ఆంధ బేళశంలో (గంథాలయాోద్యమం ఆరం 

భమ ముప్ప బేళ్ళనుంచీ కృృషిచేస్తున్నా ఆం ఫ 

(స్ర్రీలచే యీజఉద్యమ (పయోజనం గుర్తింప 

బడ లేదు. గుంటూరులో ఉన్న మహలజ్మీ పఠన 

మందిరము ఆం్మథో స్త్రీలచే నిర్వహింపబడుచున్న 

(పత్యేక [గంథాలయం. స్త్రీ సమాజాలకు కొన్ని 

K¥éa 



(శ్రీ అయ్యంకి వేంకటరమణయ్యగారి సన్మానసంచిక 

టికి అనుబంధంగా అక్కడక్కడ కొన్ని పుస్తక 

శాండాగారాలున్నవీ, కాని అవి యన్నుదగినంత 

అభివృద్ధిలో ఉండి స్త్రీలకు ఉపయోగపడటం 

లేదు. పురుషులనే నిర్వహిం పబడు చున్న 

గృంథాబయా లే కొన్ని స్త్రీలకు ప పు స్తకముల 

నిండ్లకు బంపు చర్నాటుచేయుచున్నప అదీ 

సకృతు. 

గం౦ంథాలయోద్యమం స్రిలలో వ్యా ప్పి 

గాంచక పోవడము చాలా పిభారకిరమైన విష 

యము, స్త్రీల విద్యాభివృద్ధికి గింథాలయాలను 

మించిన కొంగపసిడి వేరొకటి లేదు. పురుషులు 

షానా భివృద్ధిన పొందడానికి ఎన్నో అవకాశా 

లున్నవి. నిల కవి చేవ, అట్టివ వారు గ్రంథా 

లయాల చాంరా విదాషఫి వృద్ధిని పొందినట్లయి తే 

ఎంతో మేలు కలుగుతుంది, స్రీలకు పుస్తకాల 

నివంబ జే యేర్పాటున్నచోట సీ స్తే లు పుస్తకాలు 

అభిలావతో చదునుచునే ఉన్నారుకాని వారు 

చదివే పుస్తకాలు నవలలు, నాటకాలు, కథలు 

తప్ప అంతకు మించిన పుస్త కాలు చదున్రుట 

"లేదు. పదకొం డెండ్ర గంంథాలయ నిర్వహణాను 

భవ ంతో చెప్పుతున్నాను, స్రీగిలు విజ్ఞాన 

దాయక మైన పుస్తకాలు చదవటం చాలతస్టువ, 

మా గ్రంథాలయంలో కథలు, నవలలు సీ సీ ఏలే 

చదువబడి తుక్కుతుత్కై- పోతూ ఉంచే శాస్ర 

సారస్వత చారిత) కాది విజ్ఞానదాయక గంంథా 

బన్నీ చెక్కు చెదరకుండా ఉంటూ ఉన్నవి. 

తాళ్కాలికానందదాయకములైన కథలు 
గాకుండా జానా భివృద్ధిన గలిగించో వివిధ 

విజ్ఞాన వాజ్యయము స్టేలు తప్పక పఠించవలసి 

ఉన్నది. మహిళా లోకము వివిధ విషయాల్లో 

పరిజ్ఞానము పొందినప్పుడే తమ బాల చాలికలకు 

అయా విషయాల్లా పరిజ్ఞానం కలిగించ గబుగు 

తారు. కనుక ప్రల జ్ఞానాభివృద్ధియే, జాల 

బాలికల జ్ఞానాభి వృద్ధి. పాలచాలిః ల విజ్ఞానాఖ 

వృద్ధియే భావిభార శో భ్యదయమునకు మూల 

కందము. 

(స్తీ పాఠకు రాంక్యవిజ్ఞానపుదాయక గ్రంథాలు 

చదివే" అభిలావ. సలహంనగా జేసీ బాధ్యత 

ప్రతిగంంథాలయంమిోాదా ఉన్నదని గ్రంథాలయ 

నిర్యాహకులు యోచింతురుగాక... 

స్సు 

పాఠశాలలలోని గ 9ంథాలయములు 

ఫ్రీ బు 
తక్కిన జ్ఞానముల సంగతి 'మెటులున్నను 

మానవునికి పపం౦చజ్ఞానము పృధానము, 

లోక జ్ఞ్ఞానమున కు పెక్కు. మార్షము లున్నవి, 

అందు దేశాటన ౫ మ) ప్రధానమైనది. అది ధన 

వ్యయైక మూలమగుటను, జతర కార్యముల 

కడ్డంక యసగసటను జనసామాన్యమునకు సులభ 

శర 

బులుసు వెంకటరమణయ్య 

_సాధ్యము కాదు. కాని అది శేయుపనిని బాలనబికు 

గృంథాలయములు నెజు వేర్పలగలనవు. , 

శత ర హులకం"కు దాతీణాత్యు లనేకవివ. 

యములలో వెనుకపడి యుండుట మన ముదర 

మెజింగినదియే? అట్టివాని ఏలో ,గంథాల యోద్యమ 

మొకటి. ఈ యుద్యమమున స్వేయసమస్యగా 



చేంచి స్ట అయ్యంకి "వేంకటరవ: ణయ్యగారు 

వృద్దిలోనికి శెచ్చిసీజపను- తెలుగు దేశమున. 

“తెలుగు దేశమున నే కాదు_యావద్దశ్నీ ఇభారళము 

నను, ఈ యుద్యమ మనిన ఏమో  ఎటులోని వారు 

విద్యాధికులలోం గూడ పిక్కు_రుండిరనుట సావా 

నముకాదు. శీ వారి కృపి. ఫలికముగ యావ 
చ్యారత చేశమునందును అెలుగునాడు గ9ంథా 

బయో ద్వమమున అ౫)స్థానమును వహించి 

యున్నది. 

"చేశముయొక్క- భావ్యభివృద్ధి ఎక్కువగ పెద్దల 

కంశు నిన్నలమైననే ఆధారపడి యున్నది; ఆపిన్నలు 

“లోకజ లగుటకు డఉపకరించునది 

గంథాలయోద్యమ ముక్క-టియే! 

నేటి కాలమున విద్యాశాలలలో విద్యాభ్యాస 

ముతోభబౌటు, వివిధవస్తుజ్ఞానమును, వ్యాయా 

మమును (పాముఖ్యము వహించినవి. బాలుర లోక 

జ్ఞానమును వృద్ధిపజిచుట_క పాఠశొలా గ)ంథా 

భయములు, వొజ్బ్యుయ సంఘుములు, అప్రధాన 

పఠనీయ గ్రంథములు (Non- -detiled texts) 

వర్ప రుపబడినవి. 

కాని మోాంది పద్దతులు బాలుర లోక జ్ఞానము 

నకు అనుకొనినంత సాయపడ లేక పోయినవి. 

ఆంటలపై ఆసక్తిని జూపు బాలురు గ)ంథా 

లయమును నినరీత్ నుపయోాగించుకొన తేక 

పోయిరి. 

వీడా రులు 

oor 

చై యంశములను బాగుగ గమనించి విద్యా 

శాఖవారు బాలుర కుపయు క్షమగు రీతిని ప్రణా 

భికలో కొన్ని మౌర్పులు చేసి ర, అనుపయు కృము 

లగు నపిధానపఠనీయములను తోసిరాజు వేసి 

కా నిస్థాన మున నిర్భంభమునగ... వివిఢ గ౦ంంథపఠన 

మును విథించిరి; ఈ పద్ధతి ననుసరించి పతి 

పాఠశాలలలోని గింథాలయములు 

విద్యార్గియును, వత్సరమునకు- పదు నెదునుండ్ 

ఇరువదివజుకును ఉపయ కమ లగు పుస్తనిములను 

చదివి లోకజ్ఞాసమును సంపాదించవచ్చును. ఈ 

పద్దతియు కొన్ని నియమములపై 

యుండు8:వలన బాలురకు సుకరము. 

బాలురకు వగ్శంథము పియోబజనకారియో 

ఆలోచించి ఉపాధ్యాయు డేవారమున ప్రొకొౌ-క్క- 

పుస్సకము నొసగుచుండును వివ్యార్థి దాని నింటికి 

గొనిపోయి విరామ సముములలో చదువ్ర ము. 

తాను ఎప్పుజెప్పుడెన్నెన్ని పుటలు చదివినదియు 

అం౦దుండి యేమి గ)హించినదియు 

అర్థ ముకొని కఠిన పదములను, క్రొత్త త పదములను, 

జతీయములను రికార్డు పుస్త క మున వాసి 

విద్యార్థి ఉపాధ్యాయుని కొసను. ఉపాధ్యా 

యుయు, అందలి మంచి చెడ్డలను, కరినపదముల 

కర్గములను వివరించి, కిలియ.శేసి, వేజ్ొక 

పు సకము నొసంయును, ఈరీతిని (గంథపళనమును 
సాగించిన యెడల లోకజత అలవడుటకు 

సంబేవాము శేదుగదా! “ 

ఆధారపడి 

ఇంకొక సంగతి, ఇట్లు జ్ఞానమౌర్డించిన విద్యా 

రుల పరీతకొజుకు కొన్ని పాఠశాలలో లోక 

జ్ఞాన (C eneral Knowledge) ప్రశ్నే పష్మతములు, 

బుద్ధికుశలతొ (Intell gent tests) పరీ పత 

ములును ఈయ:ఐబడుచున్నవి. పీఏ వలన విద్యా 

ర్లులయం దుత్సాహము శేశి త్తి వా రు త్తమజ్ఞాన 

మును సంపాదించుటకు (బయత్నింతురు. ఆరిదు 

కొకు వారు పాఠ ళొలా (గ్రంథాలయము నందలి 

పు స్ట్వకముల నెన్నింటినేసి చదివిలీరవలయును. ఒక 

తరగతినుండి 'పెద్దతరగతికి మారుటకు, ఈ పరీ 

తల మార్కులు చెక్కి_ంపశయడనందున - లోక 

జ్ఞానము తక్కు కన విద్యార్థులును విబారింపం 

M3 



(శ్రీ అయ్యంకి వేంకటరమణయ్యగారి సన్మాన సంచిక 

బని'లేదు, కాని మున్ము ౦దు ఇట్టిపరీకులునిర్పంధము 

లము, తక్షి-నపరీకులవ'లె (పాముఖ్యమును వహిం 

చిన యెడల విద్యార్థుల కంతయోా మేలు కలుగం 

గలదు. పాఠళెలా (గంథాలయములు సు 

పడ (గలవు. 

విద్యార్థులు లోకజ్ఞులగు భారము కేవలము 

వారిమైనే లేదు; ఉపాధ్యాయుల మెని, పాఠశాలాధి 

'కారులపైని కూకం గలము. తగిన |గంథములను, 
ష తికలన్కు తరగతులవారీగా_కొనవలనీన వానిని 

సూచించు భాధ్యత ఉ పాధ్యాయులది; బానిసని 

కొసి, తగిన జాగ త్త లో నుంచు బాధ్యత అధి 

కారులది, ఎవరి బాధ్యతను వారు_ అధికారులు, 

గురువులు, విద్యార్గులు-గు శ్రించినప్పుడే (పయ 

త్నము సఫలత నొందును, 
విద్యార్థులకు బు _స్తకము లిచ్చు బాధ్యతయు, 

వారి రికార్తులను పరీవచేసి, కోరిన యంశములను 

తెలియజేయు చౌ భ్యతయు వహించుటకు ఉపా 

ధ్యాయులను కాక, పత్యేక] గంథ భాండారాధి 

కారిని నియమించుట పాక శొలాధి కారులవిధి, వల 

యన, తక్కి-నపాఠములను బోధించు నుషాధ్యా 

యులు విద్యార్థుల కొకు గావలసిన | గంథముల 

నన్నింటిని చదివి, తరగతివారీగా నిర్ణయించు 

టకు వ్యవధి యుండదు, | గంథాలయాధికారికి, 

గ్రంథాల కములోని అన్నిపు స్తకముల విష 

యము అవగావామై యుండుటవలనను, అతనికి 

“వేజాక బాధ్యత చేనందునను.. అతం చెంత యేని 

విద్యార్థుల కు పకఠింపలలండు, 

ఇదివజకు. జెప్పయిడిన సౌకర్యములు కలిగి 

ఆయాపద్ధతుల నవలంవించియున్న పాఠశాలలు 

లెక్క-_కుమిక్కి_లి తక్కు_వగ నున్నవి. తక్కిన పాఠ 

శాలలుకూడ మిాందిమార్లముం ననుసరించినచో 
విద్యార్థుల "శంతయేని మేలొనక్చిన్థవగును, 

మానా, 

గ 9౦థాలయములద్వారా పి పి ఏద్య 

శ్ర పతి నరసింహారావు 

ఒకనికి, అన్నము పెట్టినచో నది కొలది సేప 
ఉ కే అరిగిపోన్చను, అతరముముక్క_ నేర్పినచో 
ఆవీజము వికసించి మొసవుని వీజానవంతునిగ 

జేయును. ఆందుచేత అన్న దాననికంకు కూడ 

విద్యాదాన మే యెక్కు_కు [(శేయస గ్రారమైనదని 
వంగ బే శపు యతీశ్వరుడు “శ్రీవి వేకానందస్వామి” 
నుడివియుస్నాడు. 

విద్య చోరుల కలవిగాని దివ్య మైనవి తమనియు 
విద్యాగంధము "లేనివాండు పుస వూనుండనియు 

మన “భ ర్హృవారి” . పలుకీతుల ఉద్లోషించి 
యున్నాడు, 

“మంచిపు స్తకములవై మనసున్న వానికీ పశ్యే 

కీంచి విశ్వసనీయుడై న మితునితో ను, ఉలాస 
లాగ 

కారియగు తోడుతోను పనితేిదని యూరపు 
సంచారము చేసివచ్చిన సుఖజీవనా నేంషకుడ్తగు 

భారతీయ (ప్రముఖుడు వఖ్టుమీరా 9 | పబోధించు 

చున్నాడు, “శ క్రియున్నప్పటికిని పైసాను వెచ్చిం 
పక పాతచొక్కా-నై నను, త 'డుగు కొనవచ్చును 

గాని, క్రొ త్తపు స్తకము కొనుటమాత ము మాన 

నలి దనియు, “గత్యంతరము లేనప్పుడు ఒక్క- 

పూట దినియైనను |బతుకవచ్చునుగాని, సద్ద్ర ౦థ 

ముల సేకరించుపట్టున మాత్రము వ్యయభీతిచే 



సప్వుడును లోభి కాగూడిదని ఆ మహాశయుడు 

నూరిపోసినాడు, 

ఇక-విద్యాపారీణులరగు, విదేశీయ |పముఖులు 

వమనుచున్నారో గమసింత ము- 

పథమమున మంచిపు_స్తకమును చదివినపుడు 

నేనొక. [కొ త్తస్నేహితుని సంపాదించుకొనిన వాని 

యట్లుంటిస. అది రెండవసారి చదివినపుడు [పాత 

స్నేహితుస గలసికొనినవాని యట్లుంటిని అని 

ఆంగ మం(తి మొ ణిక్యుడు గాడ్ స్టన్ ’ సెలవిచ్చి 

యున్నాాడుః 

“మంచి పుస్తకములు చదువుటకు ఏలు 

గాని మహారాజునై యుండుటకం కె, చదువుటకు 

పుస్తకములు పుషూలముగానుండు పేదకొంపలో ' 

చేదనై యుండుటకిచ్చగింతు? నని భఛారతీయలకు 

ఆద్యవీద్యాభిత పెట్టిన “మకా లేిదొర వచించి 

యున్నాడు, 

“విద్యవలన, ఆత్మొనందము కలుగును 

చశ్చాదయ భారము లీగ్గును, రొలది' సేపయినను 

మానవుడు మనోవిచారములను వినాడుకొన 

గలండు. కూలిపోయిన గాలిమేడలవల్లను, విషాద 

కరమగు భావిజీవితము వలనను ఆవాదిల్లు సంకట 

ములను విస్కరింపగలడు” అని.-_*బిరెల్ ౫” 

శరిరపోహణకు, మానసిక పోషణక్కు మన 

మాహారము తీసికొనుచున్నా ము. మానవ జీవి 

తములో ముఖ్యమయిన ఆధ్యాత్మిక పిపాసను 

అపనయించుకోనుటకు దగివ యనంతేమైన ఆ 

హారము సద్దింథములలో పొందుపబుపడుడ్ 

యున్నది,_*రస్కి-గ్ మహాశయుడు 

ఇటు జగత్తులోని ముహానుభావు లందజు 

విద్యాగంథము లేమిని గర్హిం దుచు, వి ద్యావళ్యక 

గంథాలయములద్వారా విద్య 

మును గుతించి, 

యున్నారు... 

విద్యావ్యా పికి నుఖ్యమగు సాధనములు రెడు. 

పదేశ రత్నములను వెద చల్లి 

“మొదటిది; పాఠ శాలలద్యారా విద్య. 

"శండవది:-- (గంథాలయములడ్యారా విద్య, 

బందు మొదటిది పరిమిక (పయోజనకారిై 

కొలది మందికిమా[త మ్మే అందుబౌటులోనుండు 

నది. తెంగవది అనగా (గంథాలయములద్యారా 

వొందదగిన విద్య అపార |[పయాజనకారియె 

ఇల్లు కోడలని ప్రీ సముతము అందుబాటులో 

నుండునది. 

(గంథాలయములను నెండుతరగతులుగ విభ 

జింపవచ్చును. 

ly స్థానిక (గంథాలయములు. 

2, సంచార గ౦ంథాలయములు, 

ఇందు కెండవతేరగకిపి (గామో యులకుసమిత 

ము జ్ఞూనో పార్టనమునుకల్పింప ననుకూలమ్చులె నవి 

ఏ చేశమైనను విజ్ఞానవంతము, "లేవోవంతము 

కావలెననిన, సద్ద్రంథజాలమును సేక రించుకొనిన 

(గంథాలయము లే తదభివృద్ధికి ఉత్కృష్ట సాధన 

ములు, వీనిసి మించినది మజియొకటి లేదు, 

అందును విద్యావిషయమున నెంతో వెనుకబడి 

యున్న మనదేశమున._ముఖ్యముగ ఆం్యధ చేశ 

మున- [గంథాలయములు నెలకొల్ప వ లసీన 

అవకశ్య కతి మిక్కు-టముగ కనుపించుచున్న దది. 

(గంథాలయోద్యమము తక్కె_న దేశముల 

యందు బహుభంగుల విజృంభించి దాని సత్ఫేలి 

తములను ఆయా పజానీక ములు పొందు చుండుట 

మనము (పశ్యత ముగ చూచ చునే యున్నాము, 

ఈవిషయమున  చెనుకబడియున్న మన చేశము 

WEN 



శ్రీ అయ్యంకి వేంకటరమణయ్యగారి సన్మాన సంచిక 

నందు * నీ అయ్యంకి వెంకటరమణయ్య పంతులు” 

వంటి పూజసీయిలు అంధ దేశ | గంఛాలయో 

ద్యమ పి స్తత వ్యా ప్. కంకణ ము కట్టుకొని, 

జీ ఏితమునంతను ధారవోయుచున్నా రు, కేలుగు 

లోకమునకు “కేనువిష్పి అనదగు “గంథా 
లయ సర్వస్వము” నంటి ఉ _త్రమ్మేణిక్రి చెందిన 

ష్మతికారాజమును నడన్రచు పుణ్య ము గట్టు 

కొన్నారు. ఇట్టి (పబోధము ఇంకను నెంళయో 

కావలసియున్నది, ఆంధులు ఇంకను ని దాణము 

నుండి పూ ర్హిగ మేలొ-నవలయును,. జరుప నల 

సిన కార్య భారము ముంచే యున్నది. ఇటువంటి 
పవి! తో ద్యమమును నడిపింపలోల సర్భ్జసమర్గుడన 

శ్ర వేంకటరమణయ్య పంగులువంటి మహానాయ 

కుడు లభించుటతో ఆం| ధలవమ్మీనోము ఫలించి 

నే. మనము ధన్యులము. శ్రీ పంతులుగారి నిపు 
డీ రూపమున సన్కానించుట మొనలను మనమే 

గారవించుకొనుటవంటి దగును. 

అ =” 

_ గ్గ 3ంథాలయములు- స్థానిక సంస్థల విధులు 

శీ 
చెళాభివృద్ధికి, విద్యాభివృద్ధి ముఖ్యా వసరము, 

హిందూ చేళము, ఆరిక, రాజకీయ ,సాం౦ఘిక వీషయ 

ములందు కీ హీనస్టిటో మందుండుటకు, కారణము 

జన సామాన్య ముసకు విద్య నేర్చుకొనుటకు దగిన 
యవకాశములు లేకపోనవుటయి, విద్యయొక్క స్థ 

విలువను దానిని వాావీంపంజేయు భౌరమును 

అనుభవమునకుం చెచ్చుటయె (గంథాలయో 

ద్యమము యొక్క- (పధానో శ్రైళము. 

ఇట్టి గంథాలయములు (పతి (గామమునను, 

ఏధిపీథి నుండు నవకాళము' కల్పినప్పుడే భారత 
దేశమునందు నిరతరత శూన్యత నొందగలదు, 

(గంశాలయములు స్థావించుటకు ముఖ్యముగా 

(శద్ల వహింపవలసిన సరిస్థలు మూడు 

మొదటిది (పభుత్వము: | పస్తుత పరిస్థితులలో 

యుద్ద పచారమునకు [పభత్యమంత (శద్దతిసికొను 

చున్నదో అశే (గంథాలయోద్యమమునకు కూడ 

తగిన (శద్ధ తీసి కొనవల యును. 

పోల. 

యన్, శేషగిరిరావు ' 

తజఅచుగా సులభ శెలిని వర్తమాన విషయ 

ముఖబయందు పు స్తకముల నచ్చోత్తి తించి. [గామ 

ములలో నుచితముగా పంచి'పె పెట్టవలయును, (పతి 
(గామమునను వేతనోద్యోగిని నియమించి [గామ 
సులకు చదివి వినివించున టుర్పాటుచేయించ వల 
యును. గంంథధాలయ నిర్కాణమునకును, కోరం త్త త్త 
పుస్తకములు కొనుటకును భూరి విరాళముల 
నిచ్చుచుండవలెను. 

శెండవది స్థానిక సంన్ధలు: పురపాలక సభ్యత 
మునకును జిల్లాబోర్డు సభ్యత్యమునకును ఎన్ని 
కలు జరుగునప్పుడు “ గ)ంభాలయములకు సదు 
వాయముల జరుగునట్లుగా ప్రజలు వాగ్గానములు 
తీసికొన వలెను, స్థానికసంస్థ లతిసుల భముగా 
(గంథాలయముల నిర్మించి పానిని పోమింపగలవు-- 

వివి సాధ్య మైనంతే వజుకు పురవాసులకు జ్ఞానోప 
"దేశమును గాగ్బు (గంథములను, తజచుగా కొని 
(పజల శందుబౌటులో నుండునట్లు చేయవలెను, 



అన్నిటిక ౦కు ముఖ్యమైనది మూడవది: 

4 (పజాసహకారము ” ఎవరికి తోచినట్లు వారు 

భూరవిరాళ ముల నొసంగి సంస్థను "'పోషింప 

వలయును_ (గంథాలయముగాని (దవ్వసహో 

యము నిది యభివృద్ధి చెందనేరదు, [గంథా 

లయముల పోవణ ధనపేంతుల విధియై యున్నది. 

| గంథాలయము౪౮ గొప్పదనము  [(గంథ ముల 

సంఖ్య నుబట్టి యుండదు. సాధారణముగా, పెక్టు 

(గ౦థములుగల | గంథాలయ ము లుదు, వరొడు 

వంతులు (గ్రంథము లుపయోగింపబడవు. కలక త్తా 

యందు ఇ)కీరియల్ పల్లికు శ్రా శ్రా బరీలో నాల్లులవ్ల 

పుస్తక ములున్నను- వానిలో శండులక్షలకు వె పైగా 

[పభుత్వమువాఎ (పచురణ లే "కాన్పించుచుండునుం 

పురపాలక |గంథాలయములందు సగము పున్నాక 

ములు మున్సిపల్ యొజెండాలే కాన్పించును, 
మెగా వీనిని గాలిగాని వెలుతురుగాని లేకుగడునట్లు 

వీరు వాలయందు భఛదపజుచి యుంచుదురు, 

కాన (గంథాలయ ములఖ్యాతి, పురజనులు చేయు 

నుపయోగ ములమోద నాధారపడి యు*డివ అను. 

నున దేశమందు పి తిఅధికారికిని ౫ ౦థాలయ 

మవిన, చులకన, వపనికి పరికిరానివానిని, చదువు 
రాని వానిని, అయిదు, లేక పదిరూపాయల వేతన 

'మొసంగి లె బేరీయన్ గా నియమింతురు , అట్టి 

వానికి [గంథముల విలువ తెలియక, లావుపుస్తుక 

ము*బ మంచివనియు, ఖరీదు గల్లినవనియు దలంచి 

వాటి నెవ్వరికి నియ్యక జా గతగా కాపాడు 

చుండును. చినిగినపుపష్తకముఎనుజూచి లె బేరీయన్ 

ఎప్పుడును విచారింపడు, 'వీపవాలనుండి కద లింపని 

పు స్తకములనుజూచి దుఃఖంచును, (పతి పుస్తుక 

ములోని విషయమును జెలిసికొని, ఆ పుస్తక 

ములను, లె బేరియన్ ఆయా విషయములందు 

(10) 

గ౦ంథాలయములుక్షి స్థానిక సంస్థల వీధులు. 

తృప క్ ల్రినవారి కిచ్చుటకు సమర్గుడై యుండవలెను, 

చదువరులకు కావలసినపుస్త కములను కాలమును 

వృథాచేయక వెంటనే సమకూర్చవ లెను. ఆ సామ 
ర ర్ధ్యము గంథాలయలశికుణ పొందినవానికే తెలి 

రఘును, కాబట్టి అట్టివారినే తగిన వేతనమిచ్చి 

"ల ల భేరియన్7 గా నియవించవలెను. 3 ₹'బేరియను 

కిచ్చు 'వేతనమునుగూర్చి విచారింపణగూడదు- అసం 

తుష్టిశేత మానవుం డుత్సాహముతో పని'చేయడు. 
సంతుష్టితో గూడినసేవ మానవ కళ్యాణము 

నకు త్ో డుపడునుః 

అచ్చులోనికివచ్చు [పతి పుస్తకమును వ 
గంథాలయమును కొన లేదు, కానివ్నీలై నంతవజకు 
| పతివిషయముమిోద ముఖ్యమైన. (గ్రంథములు 

(గంథాలయమునం చుండితీరవలెను, |గంథముల 

విశేష్యత లై బేరియన్కు తెలిసితీరవ లెను; 

స్థానిక సంస్థలు |గంథాలయములను స్థాపించి 

ఈ రీతిని పోవీంపవలయునుు - "కేందస్థానమునం 

దుండు నుద్యోగిగా నొక శేం దగ ంభాలయము౦డ 

వలెను, దానిక ఆప గంథాలయములు (పతి గామ 

మునను, |పతివీధిని నుండవలెను, కేంద్ర స్థ సోనము 

నందు గృంథసిర్ల యము, వర్తీకరణము మున్నగు 

శా స్రనంబంధమైన పనిని ముగించి, కేవలము 

పుస్తకములను _ పజల కిచ్చుట"కే, శకేంద్బస్థానము 
నందుండు నుద్యోగు లుపగ )౦థాలయ ములకు 

పం'పెదరు, పొత్తి యుపగ )౦ధాలయములందును 

నాగ )౦థాలయపు పు స్తకాల జావితామేగాక, 

తోడియుప పగ) ౦ థా ల యములలోని 
జావితౌలు గూడ నుండవ లెను, ఎవ 

రయినను దగ్గణినున్న గ)ంథాలయమునకు బోయి 

ఫలాని వుస్త కము కావలయుననిన, ఆ అబిరం 

యన్ ఆరోజు లోగా ఉపగ)ంథాలయములలోని 

తో ఓ 



(శ్రి. అయ్యంకి వేంకటరమణయ్యగారి సన్మాన సంచిక 

గ్రంథములను దెప్పించియిచ్చును. ఒక పుస్తుకము 

వీ యుప ౦భాలయమునందును ేనియెడల) ఆ 

లైబ్రేరియన్ కేంద) గ ౦థాలయమునకు 

న్యాయును, అచ్చటి లెబ్రేరియన్ వెంటనే 
ఆ గ్రంథమును కొని కోరిన యుపగుంథాలయ - 
మునకు పంపును, ఈ రీతిగా నేవ్య క్రియెనను వ 
ఉపగ్రంథాలయబునకు పోయినను కావలసిన 
పుస్తకములను బడయంగలండు, 

ప్రతి యువగ్యంథాలయమునకు నారుశౌఖ 

లుండన లెను. 

1. తెండింగు డిపాస్టు మంటు. అనగా, 

ఇంటికి పుస్తక ముల నిచ్చుశాఖ. -ఈతరగతియందు 

సుమారు 5 వేల పుస కములు౦డవ లెను, వానిలో 

అయిదవవంతు ఫు స్తకములుం నవలలు, కథలునై 

యుండవలెను, ఆ పా్రాంతమందున్న జనుల కంద 

ఆకును ఉచితముగా పుస్తకములను దీసికొనుటకది 

యందు బాటులో నుండవలెను. బజారునకుంబోను 
కూలివాండు- మొదలుకొని జిల్లాక లెక్టరువణికు నొ 

పు స్తకములను నుపయోగించుకొనుట కధథికా 

రులె యుండవలెను, 

5 రిఫ రెన్సుకి పార్టుమెంటు; -ఇచ్చట నవలలు 

నాటకములు నుండవు. అచేపనిగా చదువుకొను 
టకు పేలు లేని పుస్తకములు, మిక్కి-లి ఖరీదుగల 

పు స్తకముల్సు పోయిన తిరిగి సంపాదించుటకు ఏలు 
లేని పుస్తకము లు౦డును_ ఇచ్చుటకు వచ్చు జను 
లకు విశేపొదరముజూపీ, కాలము వృథా సేయక 

వలసిన పు స్తకములను వెంటనే యిచ్చుచుండ 

_వలెను-_ ఇచ్చటనుండు గ)ంథపాలకుడు మంచి 
విద్యాంసుడయి ప్రతి "బలిఫోను పిలుపుకు సమా 

ధానమును కౌంట్లనే యిచ్చుచు, వచ్చిన పితి 
శిఫరెన్సుబుకుగాన్సు చదివి, ఆ విషయములను 

గోళ్లరో 

, అండ్ సెం 

అవగాహనము చేసుకొనువాడై యుండును, 
ఏ, మేగజన్ సెన్టక్ :_ ఇచ్చట సుమారు 

రెండువందల పతికలు అన్ని విషయములనుగూర్సి 
రాన లెను, కేవలము వినోచార్థముప ప్రిచురింపబడు 
వినోదిని, చిత్భగు స్త ప, "మొదలుకొని స్పెవలై జ్ 

ఫీరియాడికల్ ఎవజకును తెప్పించ 

వలెను. సాధారణముగా, _వ్యవసాయశాఖకు 

సంబంధించినవి ఎక్కువగా నుండవ లెను. 

4, న్యూస్ రూమ్;__. ఇందు దేశమందుగల్లిన 

వార్తాపతిక లన్నియు నుండవలెను. ఆ పంత 

మందు: గల్లు పత్రిక లెక్కు_వగా నుండవలెను. 

పు ను స్తకములు చదువుటక్కు ఓపిక లేనివారును, వర్న 

మానస్థితులను తెసికొనంగోరు నారును, పెద్దవా 

రును, నాల్దురకముల పతికలను చదువగోరు 

వారును వత్తురు, గ)ంథపాలకుడు ఈ గదికి 

తఆఅచుగా, నచ్చుచు, పోవుచు నుండవలయును, 

వార్తను చదువువారిని,క ఏముముగా, పుస్తకములను 

చదువుటకు పేరణచెసిముందు చిన్నచిన్నపుస_ క 
ములను; కివముకఏమముగా, చెద్దవిషయ కులు గల 

పెద్ద పుస్తుకములను జదువువారినిగాం జేయు 
చుండవ లెను, . 

ర్, పిలలశాఖ..__ ఇచ్చట, పిల్లలకు కావల 

సిన బుక్కులు, చిన్న కథలపుస కములు నుండ 

నలెన, ఇచ్చట _స్త్రీ, గంంథపాలకురాలుగా 

నుండవలెను. పిల్ల లందు కు సాకు 

వద్దకు: పోవుటకు స్యాతంత్యిము నిచ్చి, తి 

టికికు 

పుస, కముయొక్క- విలువను, ఆ పుస్తకములోని 

సారాంశములను కథలుగా చెప్పుచుండవ లను, 

6. వ్యవహార పారిశాాసుక సంబంధపు డిపార్టు 

మెంటు: ఈశాఖ ఇంకనూ పాశ్చాత్య చేశము 
లం చే కొత్తకొ) త్తది గా. నున ష:ది. 



మాంచెస్లర్ ; గాన్ నో పట్టణములయందు దక్కు 

మిగిలినచోట్ట ఇప్పటికిని ఈ శాఖ వ్యాపింపలేదు. 

పబికు గంంథాలయము పిజలపన్నులచే, పోషీంప 

బకుచున్నది. కాబట్టి యో శాఖగూడా, ఈ 

విషయ ములయం దాస_క్టికలవారికి తప్పకయుండ 

వలసిన బే, ఇది చేశశేమమునకుంగాడ చాలగ 

పెద్దలచదువు _ కొన్ని సూచనలు 

నుపయోగ పడునది. ఇనుము, బంగారము, రాన్ని 

మున్నగునవి యెట్లు దొరుకునవి, గుండుసూది 

మున్న గునవి యెట్లు తయారగునది, ఏ యే దా)వక' 

ములు ఎట్లు తయారగునవి, వాటి ఉపయోగములు 

మొదలైన సనూఇచారములు గల్లిన గం౦థములు 

"ఈ శొఖయం దుండవ లెను, 

పెద్ద లచ దున్రాకి' న్ని సూచనలు 

(శ్రీ 
“ అయితే మరి లోపల కుక్కమూతివాళ్లు 

"లేరూ?” “లోపల కోడికూశ, రోకటిపోటు వినబడ్డ 

'వంటాశే 1942 మే నెలలో పెద్ద లడిగినపృక్న 

లలో మచ్చున కివిరెండు, వీనిని జూచినచో ఏరికి 

యథార్థమును బోద్ధింబవలసిన యవసరమెంత 

గలదో తెలియ గలదు. 

_పజాసామాన్యములో నూటికి తొంబదిమం 

దికి మాజ్కి తమ తమ వృత్తులలో నిరంతరాభ్యా 

“సము వలన కొంతేజ్ఞానము గలవా ర య్యు ను, 

సామాన్య విషయములుగూడ తెలియక, అజ్ఞాన 

ములో .కొట్టుమి[్టాడు చున్నారు. స్వామి వివేకా 

- నందు డనుచున్నాడు- 

(వజూ సామాన ములో బలము చెల్లాచచెదరుగ% 

పడియున్నది. దీని నంతటిని వశముచేసి కార్య 

సాధనమునకు గడంగవలయును, ఈ సాంఘిక 

సమిష్టి శక్తివలన చేశ మాన్నత్యశిఖరము నందుకో 

గలుగు ను, 

చేశమునగల డా ర్భాగ్యస్థిలి దదూరమయి 

సౌభాగ్యము పొందనలయునన్ను (పజాసామా 

న్యము విజ్ఞానవంతము గావలయును, అందులకు 

వడ్లమూడి "వేంకటరత్నం 

నియోాబన విద్యకంకు ముఖ్య సాధనము "లేదు, 

అందుల కుత్వాహముతో పూనుకొన వలయును, 

నిరక్షరాస్య తా నిర్మూలమునకు నడుము కట్టుకొన 

వలయును. 

అతరాస్యులు కానోరువారికి చ దు వు 

[వాతలు నేర్చి, వారు తమంత తాను సర్వ విష 

యములు “తెలిసికొని విద్యావంతులగుటకు లోడు 

పడవలయును, ఇక కొండబు అశద్ధవలననో బిడ్ 

యమాననో మటీ ముతరకారణముల వలననో 

చదువు వాతలు నేర్చుకొనుట కిచ్చగింషున్నారు, 

అటు లని వారిని విడిచివేయరాదు. చదువు 

(వాతలు ఒక సాధనము లేగాని ఫలితముగాదుగచా! 

కనుక వారి కితర రూపముల విజ్ఞానమును సమ 

కూర్చు వలయును, అందులకు వింతదీపములు, 

హరికథలు, జంగముక ధలు, పన్యాసములు, 

పురాణములు మొదలగు పద్దతు లనుకరింబ 

వలయును. 

ఈ పద్దతులవలన |పబోధింపవలసిన విషయ 

ములు పెక్కు-లు గలవు. మానవునకు తేన జీవిత 

కాలములో అనేక వనివయములతో పరిచయ 

Wg 



ఫ్రీ అయ్యంకి వేంకటరమణయ్యగారి సన్మాన సంచిక 

మేర్పణచు కొనవలసి యున్నది. ఆ యన్ని 

విషయములందును తగినంత పరిచయము ' వారికి 

గలుగ వలయును, అందులకు యువకులు కంకణము 

డాల్పవలయును. | పతివిషయమును దానికవసరము 

లగు బోధనోపకరణముల చ్యారా- ఒక పాఠ్య 

క్రమము ననుసరించి ఆ బోధింప వలయును, 

అవి కొన్ని యిని. 

1. భూగోళము:- దాని ఆకార పరిమాణములు, 
చలనములు, సూర్యుడు, 

చందుడు న త్స [త ములు, 

(గహములు, దినము లెకేర్చ 

డును సం వ తృరములు, 

మాసము లెశ్తేర్పడును? 

దాని నిర్మాణము, జీర్ణ వ్యాపా 

రము, ర క్స్ ప సరణము, 

శ్యాస్మకమము , చిన్న చిన్న 

వ్యాధులకు కారణ ములు, 
చికిత్సలు. 

ఏ, ఆరోగ్యము: ల ఆరోగ్యమనగా నేమి* అది 

యేల అవసరము ఎట్టుకాపాడు 

౯ ౨... = కొనవలయును! "గృహోరో 

గ్యము, (గామారోగ్యము. 

పూర్వపు యుగము, వారి పరి 

పాలనారీతంలు, మహమ్మ 

దీయులరాక __ 'నారిపరిపాలన్మ 

(విటిషు చారి రాక .__ వారి 

పరిపాలనరీతి. 

5, స్వ్యాతేం[త్యము:... స్వాతంత్ర్యము _ స్వరాజ్య 

మనగా నేమి్క దాని స్వరూ 

పము, అందులకు, జరుగు 

చున్న (పయల్నేములు 

2 శ రీరముః?-. 

ఓ చరి త:_ 

7. అరము. ._. 
థి 

స్వరాజ్య మోయకుండుటక్తు 

ద్రితరులు చెప్పు కారణములు, 

వాని సమాలోచనము. 

పరిపాలనము:- వోటు అనగా నేమి? పంచా 

యతులు, జిల్లా రులు, 

రొ వ్ర) పరిపాలన, చద శప 

పాలన, 

అర్థమన గా నేమి? దానివిలున, 

మారకము_ చెలామణి! ఉత్పత్తి త్రి 

పంపకము నాణెములు... లాభ 
నవములు, మార్పిడి. 
లు + 

8, సంఘము:... సంఘముఅనగా నేమి? పూరంపు 

నిర్మాణరీతి, అడి చెడిపోన్రటకు 

కారణములు, సంఘమును బల 

పబచుకొను మా గములు, 

9, ఆచారములు: = బాల్య వృద్ధ వివాహములు, 

10 మతము. _. 

పునర్వీ వాహాములు, మంచి 
చెడ్డలు, శుల్కు_ముఃలు_ లాభ 

నష్టములు, 

కులములు 

అస్పృళ్యత_ 

మతమనగానేమిః? మతము 
ఆచరణము ఇతర మతిములు_ 

మచాందనమతమ్ము ' మతసామ 

రస్యము- మతము. కులములు 

వివాహములు_ మొదలగునవి, 

వ స్త )లు-వారిస్థితి- 

"వానినషములు, 
ర 

11, వ్యన సాయము: ఇప్పుడు మనలోనున్న పద 
wo 

తులు, పాశ్చాత్య పద్ధతులు, 

మనము సంస్కరించే కొన 

వలసిన అవశ్యకత, 



12. విద్య: విద్యయనగా నేమి. దా ని 

అవసరమేమిః కళ యనగా 

నేమి? సంసారము. 

18. గృహపర్మి శమలు:._ పర్మి శేనులవలన| పయో 

జనము, పూర్యాభివృద్ధి. 

మన కనుసరణీయములగు 

పరిశ్రమలు, + 

14. (పపంచము:_ఖండములు, -జీళముల్సు పరి 

సితుల్కు (పన్తుతయుద్దము, 

కారణములు (గ౦థౌలయ 

ములు వార్తాపత్సికలు, 

ఇట్టివిషయము అనేకములు గలవు, వీనియన్నిం 

టిలో “పరిస్థితుల నను సరించి అచటి కనుకూలము 

లగు మొర్గములద్వారా (పబోధింపవలయాను. ఈ 

 సరమును, అనుకూాలమును 

గింథాలయములు = వాటి ఉపయోగములు 

పద్దతుల ననుకరించినచో పౌరులు విద్యావంతులు 

కేగలరు. కాని యిట్లు విద్యనభ్యసించుటకును 

సామాన్యుల కవకాశము శేకగానీ? అజాగ్రత్త 

వలన గానీ, సమా వేశము గాజూల 

కున్నారు. అట్టి పరిస్థి సితులలో వారి కాయవ 

న యవ 

సర మెంచేని గలదు, మహమ్మదుదగ్గజకు కొండ 
కదలి రాకున్న చో మహమ్ముచే కొండ దగ్గజకు 

ఫోవలయును. అందులకు యువకులు (పకిజ్ఞ 

బూనినచో చేశ మతి ల్లీ ఘుకొలను ననే ఉన్నతి 

మార్లమును బట్టగలదు, అట్టి యౌన్నత్యెము 

సాధించుటకు వి విద్యావంతులు కృషి చేయుదురు 

గాక! 

“తెలుప వలసిన 

ఉనన. 

గ్గ ంథలయములు నాటి ఉఊపయాగములు 

శ్రీ పిల్లలకుత్రి వేంకట వానుమంతే రావు 

(ఈ వివయాన్నిగూర్చి నే సీనాడు(నాస్తున్నా 

నంశు, దీనికి _ేరకులు పితృపాదులు శ్ర) జయ్యంకి 

వేంకటరమణయ్యగా శే. పీరు నేను పుట్టక పూర్వం 

నుంచే (గ్రంథాలయ 'సీవ్నకె తేమ సర్వస్వాన్న్ 

ఛారపోస్తూ వచ్చారు, తత్ఫలితంగా మన మో 

నాడు నే తసర్యంగా ఆంధ దేశంలో దనదినాఖి 

వృద్ధిపారిదుతున్న అనేక గంథాల్రయాల్ని చూస్తు 

నాము. అట్టి (గంథాలయాలనలన ఎంతో 

ఉపకారం పొందిన చేను, శీవారి! కృతజ్ఞత 

తెలుపు ఉదేశంళో ఈ వ్యాసాన్ని |వాయడానికి 

పూనుకున్నాను.) 

గంథాలయాలం+ే, పుస్త కాలుండే మందిరా 

లని అర్థం, పు సకాన్నిగానీ, కాగితాన్ని గాసీ 

పొరపాటున వమనం తొక్కా-మంచు దాన్ని అ 

కద్దుకునే అభ్యాసం మినలోఇప్పటికీ కస పడుతుందో 

అందులో ఉన్న పరమార్థ ౨ వీమిటంశు మనం ఆ 

పుస్తకాన్ని సరస స్వతీ దేవి “స్వరూపంగా భాపిస్తు 

న్నాను ఈ అర్థంలో (గ్రంథాలయం సర స్వీ 

-జీవియొక్క- ఆలయం అన్నమాట! ఈ ఆలయాో 

నికి అనుదినమూ వెళ్ళీ, చేవఏని ఆరాధించే వాళ్ళకు 

విజ్ఞాన ఫలం లభిస్తుంది. ఆ ఫలాన్ని పొందిన వాళ్లు 

సర్యవిధాల సంపన్నులాతారు, మానవుడు దాన్ని 

సాధనంగా చేసికొని సాయుజ్యాన్ని వాందగలడు, 

ఇచే జ్ఞానమౌర్షం. అంధులు అనాదిగా ఈ జ్ఞాన 

Aa 



శ్రీ అయ్యంకి వేంకటరమణయఃగారి సనాంన సంచిక (౬ ఫ్రీ $ ca 

మార్గాన్నే అనుసరించినవాళ్ళనీ, జొ _త్తరాదీ 
యులు. భకిమార్హాన్ని అనుసరించిన వాళ్ళనీ, 

దాక్నీణాత్యులు కర్కమార్తాన్ని అనుసరించిన 

వాళ్ళనీ, తెలియవస్తున్నది, కాబట్టి, జ్ఞానమార్షం 
మనకు కొత దికాదు, 

ఈ విజ్ఞాన ఫలాన్ని పొందడానికి (గంథా 

లయాలు డేపకరి స్తవి అనిచెప్పినాము, అయితే 

(గంథాల య ప వేశానికికూడా తదితర దేవాలయ 

(పచేశానికి కావలసిన ్ సుగా మానవునికియోగ్యత 
ఉండాలి, చేవాలయంలోకి వ విధంగా కాళ్లూ 

చేతులు కడుక్కొని, పమ్మితభావంతోొో పోవడం 
ఆచారమో, ఆ. విధంగానే |గంథాలయానికి 

కూడా పవి తమైన భావంతో "ఇ వెళ్ళడం అవసరం; 

దెవాలయంళోకి "బంకాయ, కర్పూరం మొద 

లైన వస్తువుల్ని చేవునికి కాన్స-గా తీసుకు వెళ్లడం 
ఆచారము. ఈ [గంథాలయంలోకి తీసుకు 
పోవలసిన 'కాన్క- వమిటంకు అత్షరజాానమున్న 

మనస్సును. లేకపోతే ర క్తవాస్తాల వెళ్ళిన 
మానవునిలాగా అతరెజ్ఞాన ములేని మానవుకు 
-వేరొకని చేత అతనికి లభించిన పసాడాన్ని అందుకో 

వలసి యుంటుంది. ఆ (పసాదం ఆ పెన్తుహడి 

చిత్తవృత్తి త్తినిబట్టి ఉంటుంది. కాబట్టి అక్షురాస లే 

[గ్రంథాలయ “పవేశానిక యోగ్యునైనవాళ్ళు, 

అయితే అతురాస్యులు ఆంధులలోఎన్నోోవంతు 

ఉన్నారు! ఈ సంఖ్యను పరిశీలిస్తే, వాలా నిరు 

క్సాహుంగా ఉంటుంది, ఇటువంటిస్థితిలో గం౦థధా 

లయాలు స్థాపించిన ప ప్రయోజన మేమిటి? గ్ర ౦భా 

లయం ఉన్నఊళ్ళో యీ ప్రశ్నను ఎంతమంది 

"వేసుకోగ ల్లు తున్నారు బాల స్వల్ప సంఖ్యాకులు! 

అంచేత ముందు, ప్రజలకు గ్రంథాలయ ప్రవేశ 

యోగ్యత కలుగచేయాలి, దానికి ముఖ్యంగా 

A? 

పృతిడోళ్ళో, వయోజన విద్యా భివృద్దికోసం పారే 

శాలలు రాత్రిళ్లు ఏర్పాటు చేయాలి, ఇప్పు 

డీవిధంగా జరుగుతున్న పాఠశాలలలో చేయబడు 
తున్న కృవివాలదు, అత రాస్యులు తక్కువగా 
ఉన్న ఊళ్ళో గ్రంథాలయం ఎంతవజకు ఉపయోగ 
'కారిగా ఉంటుంది? 

ఇక, మనహీందువులలో చాలామంది బేవా 
లయాలకు వవిభంగా వెళ్ళడం ఇపుడు మానేస్తు 
న్నారో, ఆ విధంగానే గ)ం థాలయాలకు వెళ్లని 
వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు, పోనీ, వీళ్లు ఇళ్లల్లో 
నైనా దేవతారాధన చేస్తు సున్నా రొ, అంశ్రు "అదీ 
లేదు. వాళ్ళకు భ్ శ్రఫలమూ రాదు. వీళ్ళకు వీజ్ఞన 
ఫలమూ దక్క-దు. ఆటు ఆలయానికీ పోక, రేటు 
ఇంట్లోనూ లేక మనసులోనూ ఆరాధనా చేయక 
ఉన్నవాళ్ళు ఏ విధంగా తరిస్తారు, చెప్పండి! 
కాని, సనాతను అేవిధంగా ఇళ్ళల్లో పూజామంది 
రాల్ని వర్పరచుకున్నారో, అట్లాగే విద్యావంతులు 
కొందరుమాత0 తమ ఇళ్ళల్లో గ్ర ౦థాలయాల్ని 

సమకూర్చుకున్నారు, వారు వాటిని ఉపయోగించు 
కొన్నా, ఉపయోగించుకోక పోయినా, వాళ్ళకే 
కాక; అతిథులకు కూడా ఉప యుకా లవుతూ 
ఉంటున్నవి,. కాని మూ అతీథులుమాత9ం గుళ్లో 
లింగాన్నే మూాయంచీసే ఉపాయము చూడ 
కూడదు, అట్లాంటి అతిథులు మనవాళ్ళల్లో 
చాలామంది ఉన్నారని చెప్పినందుకు తమింధాలి, 

(గంథాలయా?*లు విద్యావంతుల. కెంత ఉపయోగ 
గాలో నేకు ఎక్కువగా చెప్పనవసరం లేదు, 
అవి విశ్వవిజ్ఞాన నిలయాలు. అఫికారులకు అన్ని 
భావలలోఉన్న వెలుగుజిలుగున్నీ, అన్నిమ తాల్లో 
ఉన్న సీతినియమాల్నీ, (పపంచంలోఉన్న ఆనేక 
మానవులలో ఉండే వివిధమైన (పకృతుల్నీ, 



వీవీధాలై న ఆచార వ్యవహారాల్నీ, 

"దేశాల్లో ఉత్పన్నాలవుతున్న వస్తువుల్నీ, పరిశి 
మాభి వృద్ధిని, ఇంకా ఎన్నిటినో తెలుసుకొన 

డానికి అనకాళం కల్పిస్తుంది గంఛాలయం, 

ఆయా జాతివాళ్లు వాళ్ళ పూర్యపు చాన్న 

త్వాన్ని "తెలుసుకొనేందుకు ఎన్నో గ)ంఛాలు 

ఉపయుకా లవుతవి. సోమరులుగా కూచునే వారి 
మనస్సులను దుర్మార్షముల పోనీయకుండా, 
(గంథాల్ని చూడడంచేత సత్పథాల్లో |పవేశింప 

జేయవచ్చుః ఇదంతా విజ్ఞానవిషయక౦ం, 

(గామోయులకు పారిఘద్ద్య ము గూర్చీ, ఆరోగ్య 

విమయాల్నిగూర్చీ, సేద్యా న్నిగూర్చీ, భవన 

నిర్మాణంగూర్చీ, ఇంకా అనేక వివమయాల్నిగూర్చీ 

ఆ యా 

(గ్రంథాలయము _ సేవకుడు 

ఉపయోగ క రములైన (గ్రంథములు [గంథా 

లయాల్లో లభ స్రమౌమున్నవి. _ఎంతివిచారంపొందిన 

మనస్సునైనా [గంథావలోకనం చేత సుముఖం 
చేసుకోవచ్చు. 

ఇట్టి (గంథాలకు నెలవులై నగంథాలయాల్ని ఫ్ 

ఊరూరా, ఇంటింటా, సెలకొ ల్పడానికె ముప్పై 

సంవత్సరాలనుంచి కృషిచేసి నటికి కృతకృత్యు 

లైన శి అయ్యంకివారు ఆంధిలోకానికి చిరస్కర 
శీయులు, వారికి ఆనందం ఎప్పుడు కల్లుతుందం కు 

ప్రతి ఆంధు)డూ విద్యావంకు డై, గ్రంథా 

౧యూపయోగం తెలుసుకొని, తద్ద్రంథాలయ 

వ్యా సీకే కృపి. చేసినప్పుడేకాని, ఊరికే యథా 

పికారంగా ఉదాసీనంగా ఉంకే కాదు, 

గ 9ంథాఅయముాా సేవకుడు 

(శ్రీ 
శ్లో ౪ యం శెవాః సముసాసశే శివ ఇతి 

(బహ్కేతి "పేజాంతినో 

బొదా బుద ఇతి పమాణపటవః 
© థి 

క్తేతి నైయాయిశకౌాః 

అర్హ న్నిత్వథ జైన శాసనర తొః 

కర్చేతి మామాంసకాః 

సోజయం వో వదభాతు వాంఛిత ఫలం 

తె) లోక్యనాణో హారి? 

గంథాలయము అనగా (పజల విశ్వవిద్యా 

లయము, (గంథాలయము నిరత రాస్యితేను నిరూ 

చించి దక్టక లా ణమునకు జ్ఞానజ్యోతులు "వెలి 

గించు దివ్యస్థలము. (ప్రతి వ్యక్తియు, బడిచదువు 
థి 

పూ _ర్లిఅయి న వమ్ము శు (గ ంభాలయమందలి 

వీతాంబరం వేంకట కృృషమాచార్యులు 
"Vp 

కిణియగు సరస్వతిని ఆరాధించినగా ని 

పగిపూర్తుడు కాజాలడు, 

| గింథాలయ ఉద్యమము 

ఈ ఉద్యమము పవితేమైనదని చెప్పుట అతిశ 

యో క్త కాజాలదు; అమెరికా ఇొట్రీశ్వరులగు శ్ర 

అండూ కార్నేజీగారు ఈ ఉద్యమముయొక్క- 

(పాశస్త్యమును గమనించియే కొన్నికోట్ల రూపా 

యీలు ఈ ఉద్యమవ్యాప్సికి ధర్మముచేసి 

యున్నారు. ఈ ఉద్యనుమందు స్వార్ధరహితమగు 

త్యాగముగలదు. తోడిమానవులు చదువను 

[| వాయనుగేర్లు కొని జ్ఞానవంతులు, విజ్ఞాన నంతులు 

సోమరితనమును పారదోలి ఆత్మ 

అన్నవస్ర్రములకు లోటు లేని 
అయి 

గారవమునకు, 

MAS 



శీ అయ్యంకి వేంకటరమణయ్యగారి సన్మాన సంచీక 

ఇహ సౌఖ్య మును,ఆన ౦దాఒమృతా స్యా దనారూప 

మగు పరసౌఖ్యమును పొందవలయు నను పంక 

ల్పమే ఈ ఉద్యమమునకు పునాది, 

గ)ంథాలయనిర్మాణము 

పవి|తేముగు (గంథాలయమును (పతి (గామ 

మందును 'దేవాలయమ'లవలె ఉన్నతమగు స్థల 
మున చూచువారికి శ్రీ సరస్వతీ దేవికి ఆటపట్టని 
తెలియునటుల్య; మంచివెలుతురు, మంచిగాలి పస 

రించు లాగున నిర్మించవలెను. అందు పొ శ్రముల 

ఛభ| గపరచుటకు చూచు గారి మనన్సుల నాక 

రించు లాగున చక్కని అద్దపుబీరువాలను 

అమర్చవలెను, పూర్ణము చేవాలయములె (పతి 

(గానుమున విశ్వవిద్యాలయములుగ అన్నిక ళలను 

పోపించు చుంజెడివి. అ రోజులలో చేవాలయ 

ధర్మకర్హలును సేవకులును ఆదర్శముకొజుకు, దేళ 
కళ్యాణము కొజకు తవు జీవితముల నైన ధార 

పోయు త్యాగమూర్తులుగ నుం ఊడి వో రు, 

బ్రప్పుడు ' చేవాలయాదర్శము కాలగర్భమున 

మునిగి చేవాలయములు న _రృకస్థానములైనవి. 
"దేవాలయాధికారులకు.. సేవకులకుకరాడ స్వార్థ 

పరత హెొచ్చినది. శా రన్న పకారము డబ్బిచ్చిన 

వారిని గౌరవించి ఆదకించుట, శేనివారిని నిర 

వించి పొమ్మునుట, అధికారులచే ఆలయ సేవకులు 

బానిసలుగ చూడబకుట్క అధి కారు లదయ 

సంపాదించుటశకే ఆలయ సేవకులు 
ఆదర్శమును విడనాడి అకార్యములకు లోనగుట 
మున్న గుషనులవలన దేవాలయాదర్శము &ీణ 
దశకు వచ్చినదని చెప్ప వచ్చును, అట్లు కానిచో 
శ్లీర౧గంవుందుండెడి పురాతన గంభాలయ 

-మును చేబ*లయమువారు కొన్ని వేలకు పశ్చిమ 

sos 

చేశవానులకు అముట తటస్టి "చి యుండదు, 

అందుచే ఆదర్శమగు జీవితము గడుపు సుజ్ఞానుల 

తయారుచేయుటకు | గంథాలయ స్థాపనము అవ 

సర మైనది. 

గ్ర)ంథౌ అయ నిర్వహణము 

(గ్రంథాలయ స్థాపన కదా తులగు (గామ 

వాసుల సహాయమున చేయవచ్చును. గాని నిర్ణ 

హాణము మట్టుకు చాల కష్టమైనప). భోగలాల 

- సులగు సుఖోపాస కుటవల్ర ది సాధ్యపడునది 

"కాదు, (గంథాలయ సే నీవ కష్టపరంపరలయందు 

నిశృ్చాలమగ ఆనందమయ జీవితము గడపగలిగిన 

వారికే సాధ్యపడును. (గంథాలయమంిదు ఉండు 

వారు తమీవతపరమావధి [గంధాలయ'సేవయే 

సని నిశ్చ యించుకొనినగాని [గంథధాలయము అభి 

వృద్ధిపాందజాలదు. పాలకవర్షమువారుకూడ అహాం 

భావమును, ఆధికార తృప్తను విడనాడి వేతన 

ములు పుచ్చుకొను చీవకులకంకు ' అధికముగ 
పాటుపడిన గాని (గంథాలయము ఆదర్శముగ 

డుపబడదు. ఎంతమంది పనిఖీసినను పనిచెప్ప 
ల సంస్థ | గ ౦ంథాలయముగాన “వేతనములు 

పుచ్చుకొనువాగు కూడ జీతమునశకే పనిచేయు 
చున్నాము అనేభావమును విడిచి, వొట్టగడవక 
జీతము పుచ్చుకొను చున్నా మేగాని, నమా జీవిత 

ములు |గంథాలయసేవకు సమక్పణ చేయుచు 
నాము. అని |తికరణయా సంకల్పించి, కాల 
మును పాటింపక అవకాశము డన్న పలినిమిషము 
సోమరికనమును పారదోలి గంంథాలయ జీన 
చేయవలెను. అటుల సేవచేయువారల, పోమీంచ ” 
వలసిన బాధ్యత పాలకవర్షము నందును పజల 
యందును కలను, గ్యంథాలయ నిర గ్రహణము 



ఆదర్శముగ నుండవలెనన్న గ ంథభాొండాగారి 

కడు సమర్దుడు౫ నుండవలెను, ఆతనికి మాతృ 

శభాషయందు పాండిత్యమును; రాజభావతోను, 

-జీశభావతోను, పరిసర భాహలతోను పరిచయ 

మును కలిగి యుండవలెను. గ్రంథాలయ పాఠ 

కలను గ౦ంథ భాండాగారకుడు (పుస్తక శాలాధి 

కారె, ‘ గృహస్థాశ్రమ ధగ్మ పరిపాలకుడు అతి 

థుల నాదరించునట్లు ” ఆదరించి చారివారి అభి 

రుచుల గంహి చి నారి బుద్ధివికాఎ ము ఎటు 

లున్నదో గమనించి వారికి .ఎట్టి పుస్తకములు 

చదువుటకు యిచ్చిన చారు కమవికాసము 

పొందగలకో అట్టి పు స్తకములే వారి కిచ్చుచు, 

పుస్కక పఠనమందు వారికి గాఢమగు అభి 

“రుచి కలుగ చేయుచు, వారిక్ తెలియని విషయ 

ము) తెలుపుచు, ఆత్కవికాసమునకు 'దేశకళ్యాణ 

మునకు హేతుభూతములగు సద్దంథ పళనము 

ఇచవేయువజికు (గంథ భాం కాగారకుడు (శద్దతీను 

కొనవ లెను, వేదికలపై ఉపన్యసించినంతే సుళువ్చుగ 

యిడి సాధ్యపడునదికాదు. నేను ఊరివారి ఉపా 

భ్యాయుడనని గంథభాండాగారకుడు తేలచ 

వలను, (గంథాలయ ము ఆదర్శ సుఖజీవనమును 

(పసాడించునది నులండవలెనేగాని, ఆటలతోను, 

వ్యసనములతో ను 
త్యమునకు చారి చూపునదిగ ఉండకూడ కు. 

అట్టి సంస్థలు వవిధముగ చూచినను ఆత్కోన్ను 

తికి గావి, 'బేశసాభాగ్యమునకు గాని ఉపయోగ 

పడ జాలవు,. భాండాగారకుడు (పతి విషయమును 

విమర్శించి యథార్గమును తెలుసుకొని పాఠకులకు 

"తెలుపుచుండవఆన,.  (గంథభాండాగారకునకు 

ఉండవలసిన సలతణములలో ఓర్కి ముఖ్యమైనది, 

“ చిన్నపిల్లలు చేయు అల్లరిని సహించి తల్లి వారి 

(౧) 

రిండిపోయి అవమానుపు 

గ౦ంథాలయము - నేవకుడు 

పురోభివృద్ధికి ఎటుల పాటుపడు నో అశ్లే భాండా 

కారకుడు. పాఠకులు మొగటలో గంథాలయ 

నిబంధనల ఆచరణలో పెట్టక పూర్వము) జేయు 

చిరుచేన్చలుసహించి నారికి హీత వొసగి వారిని 
సన్కార్టులనుగ చేయవలెను. భాండాగారకుని 

సత్సంకల్పబలమే (గంథధాలయ పురోభివృద్దికి 

మార్షమునూపు దివ్యజ్యోతి. శ్రీ రామకృష్ణా! 

మశఠమువారు పిచారకులను తరిఫియకు చేసి 

పంపుచున్న మాదిరిగ ఆంధిబేశ గ్రంథాలయ 

సంఘ మువారు ప్రతిసంవత్సరము పితిజిల్లాలోను 

"శేందిముల స్థాపించి -వేసవిపాఠ శాలల నకొాలక 

ముగ ఆదర్శపివ ర్తకులస గ్రంథ భాండాగార 

కుల తయారుచేసినగాని (గంథాలయ నిర్య 

హాణము పూర్షత్న ము భూండ జూలదు? సక్రమ 

నిర్వహణ చేని మే సంస్థగాని, చేశమునకాగాని, 

దేశన్గులకుగాని ఉపకారి కాజూలదు. ఆచరణ లేని 

ఆర్భాటములు నిషృ యోజనములు, మరియు 

(గంథాలయపఠళనాలయములకువచ్చు రకరక ముల 

మనుష్యుల సర్లుబౌటు చేయగల సమర్గతేకూడ 

గంథభాండాగారకున కుండ వ లెను. పాలకవగ్గము 

వారు (గంథభాండాగారకుని గుమాస్తాగా వాడు 

కొనక అతనికి స్వేచ్చ కలుగ చేసి [గంథపఠకన 

-మొనర్ఫుటకు తగు అవకాశముల కల్పించి 

తద్వారా భాపాసేవ, [గంథాలయసేవ, దేశసేవ 

చేయగలిగిన వానినిగ తయారు చేయవలెను. మన 

అంధులలో ఆరంభశూర త్ర యి అనుకరణకలదు, 

గాని పట్టుదలతో "కార్యములను సాధించగలవారు 

వాలా తేక్కువమందియే ఉన్నారని చెప్పుట 

సాహసము కాజాలదు. వ ఉన్యమమును నడపు 

వారు ఆ ఉద్యమమును తమ జీవితాంతమువజుకు 

శ్రద్ధగు నడపగలిగినచో ఆ ఉద్యమమునకు, 

WOK 



(క్రీ అయ్యంకి వేంకటరమణయ్యగారి సన్మాన సంచిక 

ఆ వ్య ్షీకీ సాఫల్యత కలుగునని చెప్పక తప్పదు, 

పెవిధానము ననుసరించియే కొన్ని చేశములలో 

(పతి ఉద్యమము ఉన్నత స్థానము నలంకరించి 

ఆదర్శమును నెదచల్లుచున్నది, ప్రతి ఉద్యమము 

నడుపుటకు ఆర్థిక సహాయ మవసరము, దానిని 

(పజలే చేకూర్చు, ఉద్యమ సేవక ల పోొత్సహించ 

వలెను, పనిచేయుటకు సలము ధనము, చేయు 

వారు అవసరము. ఇందు వీదిలోషించినను ఉద్య 
మము" సాఫల్యముపొ౧దజాలదు, అన్నియు సమ 

కూరినను యోగ్యత లేనిచో (వాటియందు పవి త 

త్యము తేలచో) ఆదర్శరహితమగు పరిపూర్ణ 

త్యమే గాని అదర్శసహితమగు  పరిపూర్లత్యము 
కాజాలదు. సదుద్యమమ ల సక9మముగ నడప 
వలెనన్న సర్యాహుకులలో ఐక మత్వము ముఖ్య 

ముగ అవసరము, సహానళ క్కి, ఐక మత్యము లేని 

నిర్వాహకులు వ్ ఉద్యమమును పారంభించినను 

“పుబ్బలోపుట్టి _ మమలోమాడుట యె” తట సిం 

యును సలతేణులగు వారిచే నిర్వహింపబడునవి 
'సంస్థలు) అతోన్న తికి, దేశ సౌభాగ్య మునకు 

నూర్తదర్శకములు కాగలన్రణా 

సేవకుడు 

(గంథాఆయ ఉద్యమవ్నా పికి స్వార్ధరహిత 

మగు సేవ చేయువ'రందరు (గంథాలయసేవకు. 

లనబడుదురు. (పతి |గంథాలయనసేవకుడును తేన 

ధర్మమును తెలుసుకొని స్మకమముగ ఆచరించి 

నచో (గంథాబయోద్యమము వెరితలలు వేయక 

(కమ వికౌసమునుపొంది |పపంచమందు నిరత్న 

రాస్యతను-నిర్కూలించి (పజలను ఆదర్శసుఖజీవ 

నము గడుపువారినిగ చేసి తదాంరా దేశకళ్యాణ 

మును చేకూర్పుననుటకు సందియము లేదు. ఎవరు 

“నేను సేవకుడ నను సద్బావమ్లుతోో చేశమునకు 

Ne 

గాని, సంఘీమునకుగాని, మతమునకుగాని, ఉద్య 

మమునకుగాని,సంసారమునకుగాని, సీవ చేయునో” 

అట్టి వ్య క్రియు, చేయబడిన పనియు ఆచంద 

తారార్క-ము కీర్తి శరీరముల ధరించి యుందురు. 

నేను అధికారినను అహాంభావముతో చేయబడిన 

పని తనజీవి తొంతములోనే మూసి మట్టిగలియును. 

“తనవలన కుక్క-_కెనను అపకారము కలిగినచో 

కొన్నివేల జన్మలు ఎత్తుదునని” శ్రీ రామకృష్ణ 
పరవముహంస చెప్పియున్నారు. గాన మూననవు 

లందరు సర్భభూతే సుహృాదయులుగ నుండులాగున 

తయారు చేయవలసిన బాధ్యక [గ్రంథాలయ సేవ 

కుని యందు కలదు. ఇతరులను ఆదర్శ పాయు 

లుగ తయారు చేయవలెనన్నచో తను ఆదర్శ . 

(పాయుడుగ నుండవలెను, ఆదర్శ సుఖజీవి లకు 

ణము 'లెవ్యియస (1) తన శరీరమును తానెటుల 
| చేమించుకొనునో సర్యభూతముల నటుల (వేమిం 

చుట్ట (2): పెద్ద లగువారియందు విధయత కనబర 

చుట, (కి) పరస్ర్రీని తల్లి వలెను, పరథనమును 
చిల్లపెంకువలెను చూచుట, (4) చీనజనుల బాధలు 

పరిహరించుటకు కరణతియముతో ప్రయత్నిం 
చుట, (5) స్నేహితులను సోదరులవలె జూచుట, 

(ర) గురువులను _దైవసములుగ జూచుట, (7) 

సర్వకాల సరస్యవస్థలయందును సత్యమునే పలు 

కుట, (తిపరులదుఃఖమును తన దుఃఖనుగ భావిం 

చుట, (9) పరులసుఖమునే తన సుఖముగ భావిం 

చుట, (10) సేవచేయునపుడు సోమరితనమున 

కవకాశ మీోాయక్రుండుట , పై సుగుణములన్నియు 

(గ ౦థాలయసేవకున  కున్న-చో (గంథాలయ 

ఉద్యమము తగరలో విశ్యవ్యాపి మై 'దేశకల్యాణ 

మునకు జ్యోతులు వెలిగించును, మానసవసీవయే 

మాధవసేవ. సేవా స్వరూపమే భగవంతుడు; 



శీవాదీతు. ఫొందుటయే భగవత్సాన్నిధ్యమున 

చేరుట గాన సేవా ఉపాసకుడే సర్వజనరతణకు 

హీతుభూతుడు కాగలడు. న్ద్రీ కృష్ణపరమాత్మ 

'యీమి చెప్పి యున్నాడు, “కురు కర్మ సఖే! త్యజ 

కర్యఫలంి” ఫలముకోరక  పనిచేయుము. మహో 
భక్కుడగు కులశేఖరుడు ఏమి 'చెప్పియున్నాడుక 

“మజ్జన్మ్యనః ఫలమిదం మధ్యుకై టథా శే!మత్చార్గ 

నియ మదన్నుగహ ఏవ వవ, త్యద్భృత్యభృత్య 

పరిచారక భృత్య ఛృత్య ఛృత్యస్య ఛృత్య 

ఇతి మామ్ స్కరలోకనాధ!” ఓ సర్యేశ్యరా! నా 

'ఆంధు)లు = గంంథాలయములు ౬ గగింథకర లు 

జన్మమునకు సాఫల్యమే మన (పపంచ సరూపుడ 

వైన సీ సేవకునకు సేవకునిగాన్సు నీ భక్తులకు 

భక్కునిగాను, నీ దాసాను చాసులకు దాసువిగాను 

అను(గహింపుము, ఇట్లు చేవాసరత కలిగినవాడే 

నిజమైన సేవకుడు. వాడే అవాంకార మమకార 

ధరా న్యు డు వాడే నిజమైన భగ్యవంతేడు 

వాడే నిజమైన సుఖ జీవి. వాడే ధన్యుడు. 

వాడే మార్దిదర్శకుడు. ఇట్టి సేవకులను కలిగి యున్న 

దివ్య సంసయీ పపంచక శ్యాణమును చేకూరగలదు, 

“లో కాస్పృమస్తా స్పుఖనో భవంతు 

me nn) 

ఆందు లుగ ౧౦థాలయములు--గ ఇంథ క ర్వ లు 

(శ్రీ ఆక్క కూరి గోవిందాచార్యులు 

“ఆంధ్రోభాష...ఆంధ్ఫులసంఖ్య గణింప దగినది” 

చేశభావలలో తెనుగు గొప్ప స్థానము 

వహించినది. ప్రభుత్యమువా రిందువల్లనే నాకో 

ములపై "తెలుగు భావమనునూడ ము[దించుచుండిరి, 

"తెలుగునా రన్ననో భాపాభిమానముసన వెనుక 

బడియుండిరా? వనాటి ఆంధో? 

ద్యమము* ఎప్పటి పి త్యెక రాష్ట్రోభిమానము! 

“ అంధిమూత శ్రీసమేత, అనుపమ పృపూత 

చరిత, అఖలభక, పారిజాలతే, అనుసమ మంగళమ్ 

అను అంధుల మంగళ గితారావ మనంతముగా 

దిక్కు౬ సీక్క-టిల 'జేయుచునే యున్నది. విస్త ర్శ 

మున _ పరివ్యాపృమున - అభిమానమున -- రూప 

లావణ్యముల వ్ వంగభాషకొను తీసిపోని ఆంధ] 

భాషలో గ్రంథములు వ్రాయువారి గతి యెట్లు 

న్నది? రాజకీయ విషయమా* మతే విషయమా 

విద్యావిషయమాక భాపూవిషయమాక కళ్లావివ 

యమా? వవిషమయమైననేవి+ నాటకమా* నవలా 

(పబంధమా? గద్యా? పడ్యమా? ఏ రూపమైలే 

నేవి సన్మార్టుడు | వాసెనాో దుర్మాప్పడు 

(వాసెనా! సిద్దుడు (వాసెనె! లోలుడు: నాసెనా* 

అనామకుడు (వాసెనా? స్నుపసివుక్కువాసెనా* 

చదేశభ క్షుడు (వాెసెనాః దేశ దోహి 'వాసెనొః 

త్యాగి [వాసనా ర్ భోగి (వ సెనా ఓ పరా 

రె (వాసెనా! స్వార్థమై (హెసెనాః . నోవరు 

(వాసిననేమి? ఎందుకు (వాసన నేప? లోకోప 

శారా రమా? రసవంతమా? చరి తాత్యకమాక 

విజ్ఞాన. పడమా ¥ ఎక్లుననేమి 1 అచ్చు బ్యా 

న్నదా ైండుగు గట్టిగా నున్నదాః తప్పు 

లున్న సా? లేవా? కాగితేము నునునైనదా? పెళు 

సెనదా! కిమ్ముతు స్యల్పమాళ అధిక మూ! 

న. 



శ్రీ అయ్యంకి వేంకటరమణయ్యగారి సన్మాన సంచిక 

ఈవిమయ :లవివరములు అళోచింపబడనే బడవ, 

ఎవరు పృవిషయమును గూర్చి ఎంతపరిశు భ ముగ 

ఎంతవ్యయ। ఫయాసలకులోనై ఎట్టిన గదాశయముతో 

తెనుగులో గంధము వాసినను- అందరిగతియు 

నాం|ధ దేశ మునం దొక్క-టీయే* 

సద్ద్రంథములు (వాయుట ఒగవంతు. ధనా 

ఢ్యుల నాశ్రయించియో, అంకితమిచ్చి యో; 

పూ ర్యార్షితముల నమ్మి యో, స్యార్టితము వెచ్చిం 

చియో అచ్చున కెపూనుట శెండునంతులు, అచ్చు 

ఖర్చుల సేకరించినదిమొదలు, త ప్ప లతడిీ క 

గాకుండా సకాలముననే అచ్చుపూ రిజేసి పు స్త 

ములను తికిగియిచ్చు మ దిణాలయమున్నకె వెత 

కుట  మూడువుతులు, ము దణాలయమున 

అచ్చున కిచ్చినది మొదలు, కాళ్ళరిగివోవునట్లుగ 

బారి కార్యాలయము చుట్లు తిరుగుచు వారి నెట్లో 

మంచిచేనుకొనిగముళ్ళ పెబడ్డబట్టవ లెిఅచ్చుపు స్త 

కమును జా(గత్శ గొ సం|గహించుట నాల్లు 

వంతులు, ఈ విధముగా పదివంతుల।| శమ పరిపాటి 

యగును. మిగిలిన 90 వంతుల శమయు నంతటి 

నుంచియు [గంథక ర్త “కుయ్ కయ్” మనకుండా 

భరించు చున్నాడు, 

పత్రికలు- - వి మర్శనము--ప్రకటనలు 

ఆంధ _గంథకరృలలో తను పుస్తకములను 

మొదటి ముదణము 1000 (ప్రతులకంయె వేయిం 

చువా రపురూపకు. రెండవ ముదణముగన్న 

పుస్తకము అపురూపమే, (పాఠశాలలో విద్యార్థులు 

చదువు వు స్తకములుగాక తక్కినవి) మొదటి 
ముద్రణమెట్లు విడుదల యగుచు న్నది 

ఇదియు | పశ్న:.._ 

అచ్చుఅయిన వెంటనే షకికాధిపతుల కభీ 

నందనములతో విమర్శనార్థ మొక్కొ-కళా (ఫతి 

కర 

బంపుట ఆణచాకమయిసది. వారో, యా పుస్త కము 

లను స్వయముగా చూ డజాలరు. కొందరకు తీరిక 
యుండదు. మరికొందరకు వచ్చ యుండదు. కొంద 

రన్ని పుస్తకముల విమర్శింపగల సమర్గులునూ 

గారు, అయినను ఇం శీ (పతికలక వలె. విదేశ 

ములలోనలె-- వివిధవిషయపరిజ్ఞానము గల విమ 

రృకు-లైెనను మన తెలుగుపప్రికలకు లేరు |గంథ 

క్ష్ _రృలకు గల దుర్షతియే బాలనవణకు ఆంధ్రపత్రిక 

లకు గూడా వరించు చుండటయీ యిందుకు 

కారణముకొని, యా సమౌనావస్థను షిక 

"లేలకో గుర్తింపజాలకున్నవి, (గంథస్వికార మను 

ఖ్ కయేలేని పతికలుగూడ గలవు, (గంథక ర్త 

లన్నిపత్రకలకు తమ (గ్రంథముల పంపకుండు 

టయు నిందుకు కారణము, సంపినను అహాంకార 

ముననో, అసమర్థతనో (పకటింపకుండుటయు, 
స్వీ కార్యపకటన మొసర్సి విమర్శింపకుండుటయు, 

గలదు, _గంథక ర్రయొక్క- పరపతి ననుసరించి 

ప్రళంసా పూర్వకముగా _ విమర్శిం! పబడుచో, 
పాఠకలోకముయుక్క.. కనులు చెదరునట్లు పెద్ద 

అక్షరములలో విమర్శ |పకటించిన ఫలిత మేమి! 

(గంథక ర్ట స్వంతవ్యయముతో ప్రముఖుల సదభి 

(పాయములతో సవా పత్రికలలో పాకటించు 
కొనుచో గలుగు సలితమేమి? మరుసటిదినము 

నుండి యు తెపాతా వాన్ని శ్రను నిశ్చయమున ాచ్చ 

గును, ఉతృగము పై నుత్తరములు కుప్పతిప్పలుగ 
వచ్చుచుండును, వి, పి గా పూ్వ్తి ఖరీదునకు 

పంపమనేజూబు సకృత్తు. ఈజూాబులలో ఇాలవజకు 

[(గంథాలయములనుండియే వచ్చుచుండూను, 



నమోనా నెం 1 

ఆర్యా! 

తాము చాలా గొప్ప పుస్తకమును 

వ్యాసినట్టు మ్ ప్రకటన వలన శేలీయు 

చున్నది. మాది జీర్త గంథాల మము. చే 

నొక్కడనే దీనిని ఏదోవిధంగా లాగుకొస్తు 

న్నాను. మూ వంటి మహాశయుల దయవల్ల 

వాల పుస్తక్షకమ లు గలవు. దయచేసి తమ 

పృతినిగూడ మారు పంపి మా యత్న 
seg te 

మునకు తోడ్పడ గోరెదను. తపాలాఖర్చులు ' 

మేమే భర0చెదము, పుస్తకమును 

తాము పంపిన వెంటనే మా కృతజ్ఞతను 

తెలియపర్పుకొంటూ, తపాలా ఖర్పులకే)ంద 

బిళ్లలను పంపుకోగలము. 
చిత్కగించద లెను 

తిలకు గ)ంథాలయము కార్యదర్శి 

గిమం[..........! 

నమోనా నెం 2 

మహాశయా |! 

మో రు మిక్కిలి వ్యయ ప్ర) యా 

సలకు లోనై పెద్ద పుస్త కమును జేళము 

చొ ఆకె వాసినారని మితులవలన "తెలిసినది. 

మీవంటి దేశభక్తులు ఊరుకుంటారా! ఇటు 

వంటి ఉత్తమ పుస్త ౩ లు నాసి, మా వంటి 

వారికి తోడ్పడుతారని మాకు తెలునును, 

మోకు మే మే మియ్యగలం మూ గ్రంథా 

లయం సంగతి మోకు తెలియదా? 

వనక మిరు మా వూరు వచ్చి నపుడు 

విశారు మంచి అ? పాయంకూడా శ్యాశారు,. 

ఆంధులు - గోంథాలయములు _ గ౦9ంథకర్తలు 

చందు)ని కో నూలుపో గన్నబ్లు మోకు 

సగం ఖరీదు ఇచ్చుకునేందుకు నాపయత్నేం 

మోద తీర్మానం అమింది. దయచేసి, మి 
పుస కాన్ని. ఒక పితిం మాక 

పంప గోరెదము, మా గమిటీ తీర్మానాన్ని 

మీరు మస్నీసారని ఆశిస్తున్నాను. పుస్తకం 

మాకు చేరిన వెంటశ్కే సగం ఖరీదు నేను 

మోావ్లూరు వచ్చినపుడు తీసుకొనివచ్చి తమకు 

తప్పకుండా వప్పగిస్తాను. దయచేసి వి, పి 

మాతం చెయ్యకండి, 

గాంధీ గ్రంథాలయం మో విశేయుడు 

ఊరు ..4 అ.౭౪ ౪; కార్యదర్శి 

నసోౌొనా నెం లి 

_ జేశభకులె నళ్లీ . గారికీ 
'తొము పారరిఫోత్సనము జు జరిపిన న శ్రి జేక్లొ 

ద్ధారక గంంథాలయం దినదినా భివృద్ధియం 

దున్న దని మికు తెలుపుట కెంతయు సంతో 

పముగ నున్నది, ఈ సంవత్సరం వార్టివోత్స 
వము కూడా తమచేతినే జరిపించా లనుకుం 
టున్నానుః మి రిదివణిలో +... పుస్టకో 

లిచ్చి మమ్ములను పోత్స్చావాం వచేళారు, 
ఈసాగికూడ మి పుస్తకాన్ని మాకు పంపి 
గృంథాలయోగ్యమాభిమానులగు తాము 

మా గ్రంథాలయాన్ని  ప్యోత్సహిం'చెదరని 

గంపెడాశతో ఈ ఉత్తరం వా) శాను, తాచు 

. వేరు విధంగా అనుకొనసివారు గనుక మా 

వూరంతా తమశే వోట్లు వేశామనికూడా 

తమక జ్జా స పకం "జను సుకుంటున్నా ము, 

శ్ 



(శ్రీ అయ్యంకి వేంకటరమణయ్యగారి సన్మాన సంచిక 

తమలఅభిభూనానికి మేము పాతు)లమని విన్న 
పముం ఈసారి మావూరు మిరు వచ్చినపుడు 

మిగతా విషయము లన్నియు ముఖాముఖి 

మాబ్లాడుదము, షూ పుస కాన్ని తప్ప 

కుండా. ఈ ఇతరం "తెచ్చిన మనిపి,ద్య్వారా 

పంప (ఇ పార్థితులు, 

దివ్య చిత్తమునకు లేవలెను 

కం స్క దేశోదారక గంథాలయం 
య 

ఊరు, ...,.., UR | 

గ౦౦ంథకర్తల పాత ఉత్తరముల కట్టలు సైకి 

పెల్పగించి జే ఇటువంటి నమోనా ఉత్పరముబఖు 

చిత) విచిత్రము _లెనవి ఎస్ని ఆరూ లభించగలనవు, 

ఈ ఉత్తరముల _వెఖరిని- గమనించుచో మన 

గంంథాలయముల దుస్టితియు, మన గృంథకర్మల 

దుర్భరావస్థయు, రెండును సుబోధకములు, 

ప్రెంతక ౦కు వ్యాఖ్యాన మనవసరము. అనను 

. గృంథాలయము లొక సత్యమును వురచి పోను 
చున్నవి. 

గ్రంథకర, _ తా నెరగియున్న వారలందరకు 
నుచితముగనో, అరవెలకో, పుస్తకముల నిచ్చు 

చో గొంథకర్త గలి వమి? పదిమంది చేయ 

"లేని పని యొక్మవ్య క్షి చేయగలడా * 

పభుత్వ గంంథాలయములు 

అనగా స్థానిక సంస్థలకి 0దనున్న గంథా 

లయములు, ఇవి తవు కిష్టము వచ్చిన పుస్తకము 

కొనుటకే ఏలు లేదు మరియు స్తాని 
కాధికారుల అగిహానుగుహ ముల 
మాద 3ధారసడి యుండును. సరిఅయిన పు స్త 

కము డాని యోగ్యత పెననే అధారపడి, వ 

పుస్తకము గాని, ఆంధ్రమున ఖర్చుబడుచుండుట 

లేదు. గృంథకర్స పలుకుబడి ననుసరించి అతడే 

తన మూపుపై పుస్తకములను స్నేహితుల 

యిండ్లకు మోసికొనిపోయిఅమ్ముకొనుచున్నాడు. 
ఇట్టమ్కుకొనుటలో గంథకర భార మెంతయో 

అతనికే 'తీలియును. మా శెందుకండీ? అను 

నొకడు. మోరొచ్వారు గనుక ఫుచ్చుకులటాము 

లెండి ఆను నింకొకడు. ఎప్పుడూ ఎవరో ఒకరు 
వదో చందాకి వస్తూనే యున్నారండ అనును 

"వేరొకడు. అంశేశేకాని తానిచ్చు ధనమునకు 
సరి అయిన ప్రతిఫలము గ్రంథ రూసకముగా 
నుట్టుచున్నదనే జ్ఞానముతో మాట్లాడు విద్యా 

౧౧ 

వంతులు విరళముగా నున్నారు. 



“హోరు నష్టము- పొందు లాభము” 
శ Pp మిడి పాటి అయ్య స్ప శాస్త్రి | 

(“విద్యా వీవాదాయ.___ ధనం మదాయి)) 

సామాన్యముగా విద్యాధికులును . ధనాధి 

కులును మొట్ట మొదట విభచావలంబు లై కష్టము 

లను న నష్టములను బూందుచున్నారు. అంతర్విశేన 

ములు మిక్కిలి శాధించుచుంకుట యె౧రికిని 

విశద ముక దా! గడ్డిపర॥ లై నను గొన్ని యొకటిగా 

గలిసియుండిన చో నేనుగు.నె వను గట్టిపయుటకు 

వలను పడును. మనలో నునము వ్రపయో మితి 

మించినకారణవములకు లోనై నిఖిద చేవతచే యా శ 

యించు చున్నారము. *పురువులు అగ్నియందు" 

బత విశదమునుజేరి పరితపించుచున్న వారము, 

పుట్టి బుద్దియెజింగినది మొదలు నింతవణికును |బజ 

లలో నేపోవిధమున హేకువ్రు కలుగుటయును 

దానంజేసీ | పళాంతముగా నున్న యొక కుటుంబ 

ములో ననుకొనని వినని ఛీదములు కలిగి కలిగి 

తుట్టతుదకు విచ్చిన్నమీయినంగాని యవి య౦త 

రించకుండుటయును “పున ర్నవానా ముదయః ” 

అన్నట్టు లేనోయొకటి వచ్చు చుండుటయును 

నఠతేకు నంతకు చెన్నరాని |పవిచారములు కలుగు 

టయేగాక మటిమతి వివరింప శక్యము. గాని (పకార 

ములు విలసిల్టుచుండుటయు, నొకనాటి శకేని తల్లి 

సిల్టలకును, గురు శిన్య్యులకును, పీన్న పెద్ద కును, 

(ప్రభు (పజలకున్ను? సామ ర స్య ము కలుగుట 

కొక్సి ంతయ్ని నవకాశ ముండు నను నాలోచన 

నైనను 'తొవు కానరాకుండుట యును దటస్థించు 

చున్న.యది గాని, యొక్కి-ంతయేనియును శాం తావ 

కాశము కనిపించుట లేదు. ఒకయూరిలో సుమారు 

రు 100 లు బో జెగట్టుతగాదాకు లోబడి సోదరు 

Ba 

446 ఉ 600 జ్ఞానాయ.__ bee won 009 దానాయ'”” 

లిరువ్రరు పొలము బీడు౦ చు కొనుటయును 
మిక్కి-లి వ్యయపయాసలకు లోనగుటయును 

జరిగినది ఇంకొకయూరిలో నొక కూరగాయను 

గుజించి, యొకరిదొడ్డిలో "పాదు ఉన్నది. 

ఇంకొకరిదొడ్డిలోనికి (పా కియుండుట నల్ల 

(కాయి యన్నయది. దీనికోసము కొన్ని వందలు 

నష్ట్రపడరి, కలహామునకు మితిమే కాన రాకుంజెను. 

మన దేశము మొదటినుంకియును రత్నగర్భ 

యను నెన్నుడికాంచి, వణిద్పి కలచే విరా 

జిల్లు చుండి సస్య ఇ్యామలమై మిక్కి-నీ యలరారు 

చున్నయది. ఇప్ప్వుడునుఅభివృద్గులకునొ క్కీ-నుమంతే 

యును లోటు లేదు. కాని యనుభావము మాతేము 

మృగ్యము: “చిట్ట చివరను కట్టుటకుగుడ్డ, తిను 

టకుందిండి” కరడ అేకుండ బోయునవి, “ధనము 

ఉండిన వమియున  ఛభయములేదు, దానితో 

అన్నిపనునులును నెర వేరుచుండును”? అనుకొను 

రోజులు పూర్వము. ఇప్పు డా ధనమున్న వారలను 

గాడ నేదియోా యొక నెపమున మిక్కి-లిహింసించు 

చున్నవారలు కదా లోకులు, ఇ్రదివజిలో నొక 

జాతి నారలకును, ఇంకొక జాతివారలకును, ని వగు 

సారుకు కలుగుచుండుటయును, ఒకరికి వలయు 

పదారములు ఇంకొకరు సప్పయి చేయుచుండుట 

యును; ఇంకొకరికి. గావలసినచో నొకరు తిను 

బండములు సమకూర్చు చుండుట యును బరస్ప 

రము 'జొమురతంపరలాగున నపరిమిత లాభములు 

ఫొంమొ చుండుటయును, కలుగుచుండెడిది. ఆ 

నోజులలో సహకారము" “పిన్ని బౌబు, పెరుగు, 

కురా 
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పాలు వంటకములు, కూర కాయలు, "మొదలగు 

వాసతకో మిక్కిలి చెన్నులరారు చున్నయది, అట్టి 

కాలము ఇకముందు వచ్చునా యను సంది 

య ము పొడముచున్నది: ఇప్పుడు * దిన దిన 

గండము == వేయ్యేండ్లు అయుస్సు ” కాదు 

శకాదు;..*వణ వాము గండను___ మితిలేని 

యాయునవుొ.___ ఎవ్వరు న్నీహితులో, ఎవ్వరు 

వి ద్యేషులో తెలిసికొనుట కొక్కింతయును వలను 

పడ కున్నయది, “ఒక యు ద్ద ముక డచిన, 

నింకొక యుద్దము వచ్చుచున్నయది, ఒకక పము 

నింకొశ కష్టము వచ్చుచున్నయది” 

ట్టు లే అన్నియును అపాకముల యిపరిగణింపబడు 

చున్నవి. ఒక మిక్కిలి యణురూపమగు సామాన్య 

పదార్గముకూ3డ మిక్కిలి మహో భునకార్యము ను 

లానరీంచు చున్న యది, అట్టిచో అట్టిశ క్తులుకల 

మిక్కిలి చిన్నవియగు అణుపదార్థములు "పొందిక 

కబసీయున్న చో నెంతటి మహాఘేనక కి మంతము 

లగునో యూహి హింసజాలము, దృక్పథమున నున్న, 

(శవణమార్రముననున్న వన్నియును విశేదసూ చక 
ము చేయమియున్నయవి.ఇందునుగుతించియొక కథ 

జ్ఞాపకమునకు వచ్చినది, ఇద్దరు న్యాయవాది పరీత్న 

లలో నుతి  ర్లులయినారు. బక చక్క-ని దాంపత్యము 

గల దంపతులనుజూచి వారి దాంపత్యముశకః 

భంగమువేయ నొశరును, నిలబెట్ట నింకొకరును 

(పయత్నములు సలిపినారు, ఒకరు *వారు ఉఛ 

యులు భార్యాభర్త రలు విడిగానుండుసమయము 

గమనించి భార్యతో “న్ భర్త పూర్యజన్మ 

ములో ఉప్పరివాడనియును, గాలు నాకినచో 

నుప్పగా నుండునని యును” భర్తతొ “సీ భార్య 
పూర్వజన్కమునందు ఈకుక్క అసియును నీకాలు 

నాకుచుండు ననియును” బోధించెను, వానిపాచిక 

తెప్పిన్మ 

Hes 

ఫలించినది. విదించినతరువాత "కౌలురుచిచూచీ 

నడి భార్య, నిదించినబ్లు ములున్న భర్త కౌలు నాకిన 

భార్యను కుక్కగా నమి్మినాడు. ఇంక నేమి? 

విరోధము వృతుమై ఫలించినది. పిమ్మట రెండవ 

న్యాయవాది తన గెలువు వి తనమును నాటుటకు 

(బయత్నించెను. 

భర్తతో “ సీ యదృష్టవశమువుల్ల భా త్రో 

స కొలుకూడ నాకుస్యభావముగల యోగ్యురాలు 

నగు భార్య కలిగి నది” అని నచ్చజేప్పి 
“నిశదము విడుదును” అను అషహ్టావరీమగ్యాతీము 

నుప చేశించెను, భార్యదగ్గణకు వెళ్ళి పృతివారి 

పాదములు ఉప్పగా నుండుటను ప్రబోధించి 

“పతిం భజామి” అను పంచాతరీ మం౦తే)ము 

నుపబేశించెను,. ఆ దంపతు లెట్టకేలకు తమయజ్ఞ్ఞన 

మునకును, జరిగన మైతీ) భఛంగమునకును బళ్చా 

'తాపపడి, మంతి మనన పిభావముచే మున్ను 

కంటం బరస్పరానంగ చాయకులె సుఖించిరి, 

“విట్టయుం బెట్ట. పోరునెడ 

బిల్లి వివాదము తీచ్చుక ట్ల టు లే 

పట్టుననేని నొండొరులు 
వై రముపూనిన; నొడ్లు పిల్లులె 

గట్టిమనంబు వారలను ' న 
గాని సహింపక 

పట్టుదు రన్నిసంపదలు 

భాగ్యము పోరున నిల్వ చేర్చునే? 

హింసచేసి చే 

ఒప్పని వానికేని మన 

సొప్పదు కీ హింసనొనర్పనుండు "శు 

యప్పుడొకాని నెళ్చెలిని - 

న్యాయవిరుద్ధము బాస చేసి సెల 



ముష్వుల మురపజూాచునెడ ల 

6, మోసము. తన్నెవరించు చున్నటుల్ 

తప్పదు పోరునష్టముగ - 

చాకొ-ని [దోహినశించు (దోహిశన్ 

కావున విశదభావముల నిర్మూలనము “చేయు 
టకు నెల్లరును _పయత్నించుచుండ వలయును. 
క సమయమున నుండు నభిపాయమింకొక సమ 

యమున నుండుట వలనుపడదు,.  _ కావున 
“లవివేక్క పర మాపదాం పదంిఅను నుడిని బట్టి 

వివేశము లేనిచో నాపదలు గలుగు చుండును, 

గావున మంచి యాలోచనలు గలిగి మంచివారి 

తోడనే నహాచానము చేయుచుండినవో విభీద 
భావ - మొకిాంతయు మన మనస్సుల యందు! 

నుండం జాలదు, ఎల్లప్పుడును నెల్లనారి తోడను 

మత జాతి కుల విబేధములు పరిగణింపక, కలసి 

మెలసి యుండినచవో నన్యోన్య లాభమే కలుగు 

చుండును, ' 

. పకువులుకూడ సామాన్యముగా. గలసియే 
తీరుగ చురడును, చీమల బారులుకూడ దాము 

ఎప్పుడును విడివిడిగా సంచరింపక యాండుట 

మనస నెల్హరకును విశద మేకచా! "ఆండు ఎడ్లు 

కలసి. బక యడవిలో . మేయుచుండిన వాని 

హొంసీంషయోయి సీంవాముకూడ? బరాజయమును 

భాందిన . దనినవో _.మానఖ్రలు. . కలసి మెలసి 

యుండిన్రచోం గలుగు. లాభమునకు: - మేర లేదు 
అఆ 

“పాలును నీరును౯ వలెను 

_ బాగుగ నొండొరు "లంటియున్నచో 

మేలగు నేరక. న నుప. 

మింపలో నింతకువేరు లేదికన్ 

(₹2) 

హోరు నష్టము=పొందు' లాభమా 

బాలును వాలునున్ వలెను 

బంకువుమై గుమికూడి యుండుచో 

లీలయగున్ సమృద్ధి. యన 
లీలంగబ డును నిత్య సత్యమై 

బాలురు బా లికల్ కలసి 

బుధుర పానన భావ బుదిమె 

లాలినిలీలలన్ గొని వి ణా 

లాసమె కెకొ ను చున్న రత్నేముల్ 

మేలిమి పాటపాడును ద 
మిన్ మణు లాటలనాడు నెల చో 

మేలుకొనుక్ జగమ్ము సిరి లా 

మించి వరించును సర్భకాలము౯, 03 

“ హోరున నష్టమౌననుట 

'పొందున లాభము కల్లునంచు నె 

వ్యారలుం బల్కు-చుంకుటయు. | 

శావమునకా దలవోసి సజనుల్ 

పోరునువీడి నెమ్మదినిి. || 
బాందునె కోరుచు బోధ శేయుచున్ 

భారత భాగ్య దేవతకు. - 
బండువు సేయుట మేలు మేలగున్)” 

విద భఛావమువీకుటకు చేశ చరితలు ముఖ్య 

ములు, అవి సత్రి/కాముఖ మున గెలియం ౫ గలన్ర. 

ఇవి శొళ్కా-లికములు, ఇాశ్యతిక ములు గంథా 

లయములవలన లభి చునవి, ఇట్టిగ౦థాలయములు, 

ప్రతి యూరునందుననేగాక, పాతీయింటియందును' 

నుండుట మిక్కి లి శేయోదాయకము, 
మనము ప్రతి ధర్మ 'కార్యమునంమను గ)ంథా 

లయ ధర్మము అనునది తప్పక యాచారముగాం 

బ్రతి వ్యకి కిని మనస్సునందు నాటుకొని యట్లు 

తస్పకజరు పు చుండునాడే భార తస్వ్యతం త్రరాజ్యము. 

వన్నెలతో c జిన్నెలతో నలరారు చుండును, 



ట్రీ అయ్యంకి వేంకటరమణయ్యగారి సన్మాన సంచిక 

నీ “పోకు నష్టము” పల్కు పొతోోక కొం తేని 

చైకి రానిని యేర్చాటువలన 
“పొందు లాభము” నుడి పొంకము నెందును గీ, 

వ్యాపింపంచేయు భాగ్యంబు వలన 

భారత స్వాతం త్య భాగ ఢీయానంత 

వ్వ 

గంథశాలయమ్ముల కోల్పక మయ్యంకి 

వెంకటరమణయ్య సే)మవలన 

శాశ్యతెశ్వర్య సంపదల్ సొాగుచు౦డు, 

మెక్కి) సర్వ కాలమ్మును మనుపుచుం౦డుం 

ప్రజలు కలకలలాడుచు వజలుచుం దు. 

చైచి త్య సాంఘీక వ్యాపివలన నిత్య సతతి యెల్లెడ నృత్య మొందు, 

ఆంధ 9దేశ గ్ 9ంథాలయోధ వము 

[ 
(గం థాలయోద్యమము 

ప్రజలు విజ్ఞాన వంతులగుటకును, వయోజన 

నిద్యావ్యా ప్త్తకిని (గంథాలాయ ములు ఫో పానములు, 

పాశ్చాత్య దేశములలో సీయుద్యమ (వాశస్త్య 

మును గ్రహించి ఆయాచేశపు ప్రభుత్వము లే 

(గంథాలయ శాఖను పుభుత్వశాఖలలో ప) ల్యేక 

ముగ నేర్చరళి, [గంథధాలయములు శీంది 

గంంథధాలయ ములు స్థావించి గృంథాలయోద్య 

మము డాగరా ప్రజలను విజ్ఞానవంతులను చేయుట 

భోను నిరత్షరులు లేకు-డ చేయుటలోను విజయ 

మొందినవి. ఈనాడు పాశ్చాత్యహుజ లనుభవించు 

చున్న స్వాతం ల్యే ము వారికి గల విజ్ఞాన మువలనశే 

- గాని వేరుగాదు, 
క్ని 

ఆం ఛావనిలో గంథాలయోద్యమ ము 

తోలి |గంథాలయములు 

ఇప్పటికి 'కేలిన పరిశోధననుబట్లి తెనుగునాట 
తోలి | గంథాలయము1886సం॥ రమునవిశాఖపు 

యండు సరస్యతి | గంథాలయ మనుపేర స్థాపింప 

బడినది. 1889సం॥ రమున కడపజిల్లా పులివెందు 

es 

మెల శ్రీరామమూారి 
MN అట్లీ 

లలో సరసంతి విలాసమందిరమను చేరను, 1890 
సంనత్సరమున ఒంగోలులో సి, వి యక, శబరీ 

అనుపేరను, సింహాచలపటి [గంధాలయమను జీర 
విజయనగరమున 1895 సం॥రములో న్యు పక్సివా 
గోదావరిజిలా భీమవరంళాలూకాకు ఇెందిన 
ఉండీలో 1895 సం॥ రమున శౌరోజీకబ్ అను 

చేరను కుముదవలి (గామమున పి శే శ్ర లిం గ 

సమాజమనుపేర .1897సం[రములోను, 1899 సం) 

రనులో లెనాభితాలూకా కొల్లూరు _గామముశ 

రీడింగురూమను నేఠను, 1900సం॥ రమున ఎంగ 

మెన్సు లిటరరీ అసోసియేవను అనుపేర గుంటూరు 
లోను, అబే సంవత్సరమున వీశేశలింగం లై జరీ 
యనుపేర రాజమండి)లోను- 1904 సం! రముస 

శ్రీ కఎన్లదేవరాయాంధ) భాసా నిలయ మను 
చేర హైదాబాద్ (నైజాం) లోను, 1904 సం॥ 

రమున రాజరా జన ే౨ది భాషూనిలయమనువేర 

హానుమకొండ (నైజాం) లోను |గ౦ంభాలయములు 

స్థాపనయె+వి. 1605సం[రమునుండి ఆం భావనిలో 

(గంథాలయముల సంఖ్య [కమమూగా సిరుణగుటకు 



అరంభమైనది: ఆంధ్రి-చేశమునకు ేందిస్థాన 
మైన బెజవాడలో గంంథాలయమును స్థాపించు 

టకు కృషి జరిగి 1911 సం! రమున శ్రీ 
రామమోహన ధర్మ గంఛాలయ వమనుచేర 

స్థావింపబశీనది. 

"బెజవాడ రామమోహన గ్రంథాలయను 

'బెజవాడలోని రామమోహన గింథాలయ 

స్థాపనతో గంథాల యోద్యమను:ను ఆంధి దేశ 

మున వ్యాపి చేయు సంకల్పము స్యర్తీయ సూరి 
వేంకట న సింహ కాస్త, శ్రీ అయ్యంకి చేంకట 

రమణయ్య గార్గకం కలిగినది, ఈ సమయము 

ఆంధ్రగ)ంఖాల ఇరా ద్య మమునకు ఘభదినములని 

చెప్పు టతిశయోాకి కాదు, 

ఆంధో ద్యమము 

అంధ్యోద్యము మారంభొమైన (1918) ఆ 

రోజులలో ఆంధా)వనిలో గల విద్యావంతులలో 

ఒక అపూర్వ చైతన్యము కలిగినది. సారస్యతాభి 

నృద్దికె కృషిపా)రంభ మైనది. ఆంధో9ద్యమ పతి 

ఫలమే ఆంధ చేశ గంఛాలఠోాద్యమమని చెప్ప 

నితెను. ఆనాటి ఆంధోోద్యమ పా)రంభ ఉత్సా 

హాము వలననే ఆంధథా) వనిలో వివిధసంఖఘు ములు 

_జయలుబేరినవి. అందు గంఛాలయోాద్యమమే 

నాటినుండి నేటి వణకు అవిచ్చిన్నముగ కృపి. 

చేయుచూ, భారతవర్షమున గల గ)ంఖాలయ 

సంభుములలో . పథాన సంఘమై విరాజిల్లు 

చున్నరి, 

పిథమా .అరిధ చేశ గంఖాలయ ప్రతినిధుల సభ 

దాదాపు నూరుగ 9౦ఛాలయములు మాత్రమే 

గల ఆశాలమున (1914) అంధ) దేశము 
లోని గంంథొలయముల .పృకిసధు లందరిని ఒక 

జీ 

స్వాగత్పన్యాసమున 

ఆంధ్రదేశ (గ ంథాలయోడ్యమఘు 

చోట చేర్చి పరస్పరాభివృద్ధికి వలయు విమ 
యము లాలోచించిన బాగుండునని బెజవాడ 

రామమోహాన గంంధాలయమువారు తలచిరి, 

బెజవాడ రామమోహన గ్రంధాలయ స్థాపనకు 

కారకులై న శ) సూరి వేంక టనరసింహ కొసి), 

అయ్యంకి వేంకట రమణయ్య గార్లు 1914 జనవరి 

లో ఆంధ ఫతికయందు ఆంధ్ర దేశ గింథాలయ 

పితినిధుల సమావేశము చేయు టవసరమిసి 

విజ్ఞప చేసి, వా రిద్దరి కృషి ఫలితము 

పిథమ ఆంధ్రదేశ గ్రంథాలయ పితినిధుల 

మహాసభ 1914 ఏపిల్” 10 వ శేడీన బెజవాడ 
లో రామమోవాన గ్రంథాలయమువారి ఆదరణ 

క్రింద జరిగినది. నొటి సభకు కృష్ణ, గుంటూరు, 
గోదావరి, ఏళాఖపట్టణం గంజాం, సనెల్లూోరు, 

కడప కర్నూలు, బళ్ళారి జిల్లాలనుంచియు, 

నై జాంరాష్ట్రము నుంచియు £00 మంది పతి 

నిధులు విచ్చేసిరి, అవ్యోన సంఘాధ్యతులుగ 

శ్రీ సూరి వేంకట నరసింహశాస్రి )గారు ఎన్నై కో 

బడి గంంథాలయోద్యమమును గూర్చి తమ 

గంభీరముగా _ నుపన్య 

సించిరి, ఆంధా)వనిలో కాదు భారతావనిలో 

గంంభాలయోద్యమిమ ను గూర్చిన హృథమసభ, 

పృథ్గవెరాపన్యాస మిదియని చెప్పవచ్చును. ఆ 

సభకు అధ్యతుత వహీంచుటకు శ్రీ చిలకమరి 

లశ్న్కీనరసింహంగా "రాహ్యానింపబడిరి. నాటి శ్రీ 
లశ్మీనరసింహంగారి అధ్యవోపన్యాసము రస 
పూరితమై నేటికిని కొత్తగ నున్నటి, నాటి వారి 

ఉపన్యాసములోని చివరిమాట లివి, 

౧ వాయు వెల్ల వారికి నెట్టు స్వాధీనమైనదో 

జానముకూడ నటు స్వాధీనము కావలెను, 
ళో “ ౧౧ 

జల లాలా 

sek 



dy. అయ్యంకి. వెంక టర మణయ్యగారి సన్మాన సంచిక 

_ ౨ ఉధక మెల్బనారికి నెట్లు సేవ్యమై 

- యున్నదో జ్ఞాన ముట్లు సేవ్యమై యుండ 

. వలెను, 

9 సూర్య-చంద) మండలనుల తేజస్సు 
ఎల్ఫ వారికి నెట్టుసాఖ్యపదముగ నున్నదో 

జాన మట్టు సౌఖ్యప)దముగ నుండ 

వలెను; 

నాడు ఫీ లశీనరసింనాంగారు నుడివిన ఆ 

మూడు పదములు గ్రంథాలయ వేదమై పూజింప 

బడు చున్నవి, 

1914సం॥రములో జరిగిన తొలి గింథాలయ 

పాతినిధుల సభలో ఫీ ముట్నూరి వెంకట సుబ్బా 

రాయుడు ఇ, సుబ్బు కృష్ణయ్య, దంటు సుబ్బా 

వథాన్సి విలిదండ శ్రీనివాసరావు, ధంకర కౌంక 

టా)మయ్య, చివుకుల అప్పయ్యశాస్పి 9), న్యాయ 

పతి నారాయణమూర్తి, కొడాలి శినరామకృప్ల 

రావు గార్లు గం౦ంథాలయములు, పుస కములు, 

గంథవిభ జనము, సార్వజనిక పుస్తకౌలయములు 

ఆంధీ గంథముల వ్యాప్తి మున్నగు విష 

యములను గూగ్చి వ్యాసములను చదివిరి గ్రంథా 

లయోద్యమ వ్యాప్త Ea పుకు. తీర్యానములు 

గావింపబడినవి, 

. అంధ్ర చేశ గ్రంధాలయ సంఘము 
పాథమాంధ చేశ గ్రంథాలయ పితినిధుల 

సమావేశ ఫలితముగ 1914 సం॥ రములో ఆంధ) 

దేశ గ్రంథాలయ సంధు మేర్పడి పిథమాధ్య 

కలుగ ఆనరబిల్. రావుబ హదూరు మాచర్ల 
'రామచం౦దిరావుగారున్వు ఉపాధ్యతులుగ న 
సూరి వేంకట నరసింహశాసి), చిలకమరి, లఖ్మీ 
నఠసింహం౦గాస్షును: 'కార్యదర్శులుగ, Ey అయ్యం! 

వేంకటరమణయ్య, నాళము కృష్ణారావుగార్లును; 

Res 
వ్ 

'ఇంకెక్క-కనూ 

కొంతమంది కార్యవర్షసభ్యులుగను . బీన్నుకో 

బడిరి, - ee 

భారతవర్థమున పిథమ గ్రంథాలయ 
సంఘము ఆంధ్ర) సంఘమే 

ఈరీతిగ 1914సం॥1రములో ఆధ చేశ గ్రంథా 
లయ సంఘ" మేర్చడినదిం నాటికి భారత్ వర్షమున 

గ)ంథాలయసంఘము - లేదు, 

బరోడా సంస్థాన గగింఛధాలయము. 19025సం[రము 

లోవర్పడినది. ఇప్పుడు మదా)సు లెబిరి అసోసి 
యేవను అని పిలువబడు చున్న సంస్థ వర్పడుటకు 

జ ఆంధ్ర గంంథాలయోద్య మ నాయకులగు 

క్ర అయ్యంకి వెంకట రమణ మ్య గారే కారకులు, 

1927  సం॥ రములో మదా నున జరుగనున్న 

అఖలఫారత కాంగ్రున్ సందర్భమున అఖిలభారత 

గ్రంధాలయ మహాసభను గూడ - జరుపమని 
బెంగాలు. గంంథాబయ సంఘోే పాధ్యతులగు 

యం, డి, ఆర్, మహాశయోగారు ప్రకటించగా 

అప్పుడు మద్రాసులో ఎవరూ ముందుకు 

రాలేదు, అప్పుడు అంతకు పూర్వమునుంచికూడ 

భారత గ)ంథాలయోద్య మమునుూ నడుపుచున్న 

శ్ర అయ్యంకి వేంకట రమణయ్యగారు చెన్నపురి 
వెళ్ళీ స్ట క మి కృవ్ణస్యామి అయ్యరుగారి 

ఇంట్లో సమావేశము వర్పాటుచేసి 1927 డిళం 

బరులో' ఈ వ అఖలభారతి గ్రంథాలయ మహో 

సభను మదాొసులో జరిపించిరి. "అ. సమావేశ 

ఫలితముగ వర్పడినచే నేటి మడాను లైబిరి 

“అసోసియేవను, పంజాబు, -. బెంగాలు మహో రాష్ట్ర) 

పుదుకో-ట, బనెజాం._ గ్రంథాలయ సంఘము 

లన్నియు "అంధ్ర చేశ _ గృంథాలయ ' సంఘము 

తరువాత జయబుచేరిన వే, ఎ టీ 



ఆంధ) చేమున గ)ంభాలయముల సంఖ్య 

అప్పుడు తేల్చిన లెక్కల పికారము అంధి 
జిల్లాలలో గంంథాలయముల సంఖ్య ఇట్లు కన 

బడుచున్నది. 
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1915 ,, 212 
1918  ,, 474 
1919 ,, 586 

ఆంధ్రదేశ గోంథాలయ సం ఘుము వారి 

పృచార కృపి. ఫలితముగ ఈనాడు తేరాగుజిల్లా 

లలో 1000 గొంథాలయములకు మైగా వ్పోడి 

పిజలలో విజ్ఞాన వ్యాప్తికి తీవికృృషి జరుగు 

చున్నది. 

గంంథాలయ సర్వస్వము పత్రిక 

పిథమాంధి దేశ గంంథాలయముల ప్రతిని 

ధుల సభ జరిగిన చలరోజులెకే 10-5-1914 న 

సంభుమువారు సమావేశమై చేసిన 8 వ తీర్మాన 

మిట్టున్నది. . | 

“ఈ సంఘపతుమున 8 నేలల కొక సౌరి ప్రక 

టింపబకు పతికనొక దానిని ప్రకటించుటకు తీర్మా 

నించుచూ ఈ దిగువనారిని సంఘముగ నియ 

మించిరి, ” 

1 అయ్యాంకి వేంకటరమణయ్య, 2 పెద్దిభొట్ల 

వీరయ్య, కే సూరి వేంకటనరసింహశాస్తి), కే 

చిలకమరి_లశ్ష్కీనరసింహం న్ నాళము కస్ట రావు 

"ఇందులో పతి) కా సంపా దకు౬9గ అయ్యంకి 

"వేంకటరమణయ్యగాకిని. ఎన్నుకొనిరి ఈతీర్కాన 

ఫలితముగనే 1915 సం॥ ర మున డనాడనుంచి 

౪ గ్రంథాలయ సర్వస్వము ౫ త్రైమాసిక పతక 

గా పారంభ్ధింపబడి ఉద్యమన్యాప్తి!ి విశేమముగ 

వ. ఆంధ్రదేశ (గంథాలయోద్యమము 

తోడ్చడినది, పిమ్మట కొన్నాళ్లు మాసపత్రికగ 
ప్రకటింప బశీనదె, మధ్యమధ్య కొంతే కాల 

మాగినను |గంథాలయ సర్వస్వము పత్రిక I 

సంపుటములు “నెలువడినది, ఈ షత్రికద్యా రా 
(గంథాలయోద్యమ మాంధ'దేశమున విరివిగా 

(పచారమైనది మనచేశములోనేగాక విదేశ 

పత్రికృలోగూడ  * గ్రంథాలయ సర్వస్వము 0) 

ప్రశస్తి నార్టించి “ది, ఇదిగాక శకాకినాడనుంచి 

యాతేగిరి వెంకటలమ్మీరమణగారు “ధర్కగ్రింథా 
లయాూమ:ఏమాసపతికను, మాజేటి రాభుచం ద 

రావుగారు “చాలసరస్వతి యను మాసపతికను 

కొంతకాలము నడిపిరి. 

అంధి దేశ గ్రంథాలయ వార్షిక మహాసభలు 

1014సం[రములో పాొరంభ మైన ఆంధ్ర చేశ 

గీంథాలయ (పతిశిధుల వార్షిక సభలు ఇదివజుకు 

24 సమా వేశములు జరిగినవి. 25వ సమావేశము 

అనగా నాల్లవ ఆంధ) "దేశ గంంథాలయ 'సీవక్ల 

మహాఎభ 10_12-48 న శ్రీ బెజవాడ -రామ 

చం(డారెక్టిగారి అధ్యతుతను జరుగుచున్నది. 

ఈ బా ర్థికసభలవలన అంధ) చేశమం డంతటను 

ఉద్యమహిచారము వి విశాజరిగినది. సభలుజరిగిన 

సంవత్సరములు, అధ్యతుల పేర్లు అనుబంధముగా 

ఫబడీనవి. ఆంధ దేశ గ్రంథాలయ మహో 

సభలకు అధ్యతత వహించిన పిముఖుల చేరను 

బట్టి చూచినచో ఈ ఉద్యమము ఎంతటి నుహో 

న్నత మైనదో, ఎంతటి ప్ర ముఖు లీ ఉద్యమమున 

సానుభూతి కలిగ పనివేసిరో, ఇందరినీ ఉద్యమ 

మున దింపి పజారము-చేయుట కీ సంఘంనిర్వా 

వాకు అత శద్ల గై కొనిరో-విశదము కాగలదు, 

శాజకీయ నాయకు లేగాక జమిోందారులుసౌరస్వ్య 

తోపాస్తకులు, పండితు లి సభలలో ప్తాల్లొని తమ 

కకక: 



శ్రీ ఆయ్యంకి వెంకటరమణయ్యగారి సన్మాన సంచీక 

పాండిత్య ప9కర్షను పికటించి ఉద్య వామును 

బలపరిచి యున్న్నారు, 

జిల్లా తౌలూకా సభలు, గ్రంథాలయ 

వార్షిక సభలు 

ఆంధ దేశ గ్రంథాలయ మహాసభలతో ఈ 

ఉదయము ఆగలేదు. 1914సం|రము నాటినుండి 

నేటి వటకు వివిధ జిల్లాలలో అనేక జిల్లా గ్రంథా 

యసభలు తాలూకాసభలు జరిగి, గంంథాలయ 

వార్షి వార్షికోత్సవములు మిక్కు-టముగ జరుగుచున్నవి. 

ఈ సభలకు జీతే బత్తెములు లేకుడగనే పలు 

వరు ఆంధ గ్ర ంథాలయాగ్యమాగిమానులగు 

గ్రంథాలయ సె సేవకులు స్వంత ఖర్చులతో వెళ్ళి 

ఉద్యమ పిచారము చేయుచున్నారు. ఈ ప్రచా 

రము పలెలలో బౌగుగ నాటిగది. పల్లెలలో 

గగింథాలయములు వెలువడ సాగినవి. ఉదారు 
లగు ధనవంతుల సహాయము వలన అనేక |గంథా 

లయములకు స్వంత భవనము లేర్చెడినవి, గంథా 

లయోద్యను పిజారము జాతీ మోడ్యమమున 

శింత యో తోడ్చడినది, తోలు3 |గంథాలయో 
డ్యమమున పనిచేసినవారే తరాంత జూతీ యోవ్య 

వమున ఫాల్లొనరి, నేటి గంథశాలయ సీనకులలో 

చెక్కు_మంది - జాతీ యో దమ వా దు లె 

యున్నారు. చేశభాపాూ షత్రికలు ఇ వ్యాప్ప మళ 

కొలది జూనపదులలో విజ్ఞానతృవ్ల, శాచకీయ 

వాంఛ [పారంభీంచినది, స ఆంధోద్యమము, 

౨ ఆర్మిభజేశ (గంశాలయోద్యమము 3 జాతీ 

ఇూద్యమము పీనితో పల్లె ప్రజలలో అపూర్వ 
"చైతన్యము కలిగి రాజకీయ |వబోధము జరిగిది' 
! ఆం ధచేశ [గ్రంథాలయ సంఘ ప్రాముఖ్యము 

1914 సం! రములో పెసంభు మేర్చడి కృషి 

జరుగుచుం డెను, ఈసంఘమును కట్టుదిట్టము చేసి 

శన 

(పభుత్వ దృస్టలోనికి తెచ్చి ఉద్యమ వ్యాాప్పి 

తీ వతరముగ జేయును ద్దేక్య ముతో 14-7.1918సం1 
రమున ఆం| ధ డేశ్ట (గంథాలయసంఘమునకునిబంధ 

నావళి చేయండి అంగీ“రింప బడినది, తరాంత 

1924 సం॥ రముభళో ఈస-ఘుము 1860 స:1రము 

చట్టము (పకారం రిజిష్టరు చేయబడినది. 1914 సం॥ 
రము |పారంభమైన ఈసంఘము నేడు అంధావ 

నిలో అలుముకొని శాఖోప ఇాఖలె పీజ్ఞాసవ్యాప్పి క్రి 

కపి వచవేయుచరూ పలువురు (పముఖులబే కొసి 

యాడబడు చున్నది. 

అఖలభారత (గంథాలయోద్యమము 

మన అంధ [(గంథాలయ నాయకుల దృష్టి 

మన ఆంధ చేశ సరివాద్దుఐ తో తప్పి పడి ఆగ 

లేదు, గంథాలయోద్యమమ ను నిఖిల 'భారత 

వర్షమున వ్యాపింప జేయ సమకట్టిరి. ఇంతలో 

1918 సం॥ రమున పంజాబు పుభుత్యమువారు 

అఖలభారత |గంథాలయ సభను కిలిచిరి, అందు 

(పతిని భులుగ పాల్టానుట కె అంధ గంథాల యో 

ద్యమ నాయకులు కోరగా పంజాబు ప్రభుక్యమువా 

రందుల కంగీకరింపక, వచ్చినచో, చోటువున్న 

[పేవకులుగ రానిచ్చెదమని తెలుపఆం ధనాయకు 

లా సభకు వెళ్ళ లేదు. 

అఖిలభారత |గంభాలయ సభలు 

1918 సం[రములో పంజాబు (పభుత్వ మేర్పర 

చిన సభానంతేగం ఆంధ (గంథాలయోద్యవా 

నాయకులు అఖల భారత (గంథాలయ సభలను 

జరుప యత్నించి [పథము అఖిలభారత (గంభథా 

లయ [బతినిథుల సభను 199సం[ళములో చెన్న 
పులియందు బరోడా సంస్థాన శేంద | గంథాలయ 
సంఘాధ్యతులగు జ. యస్, కుడల్ కారుగారి 

అభ్యతుతను జరిపి -అఖలభారత (గ్రంథాలయ 



సంఘము నేర్పాటుచేసి భారత (గంథాలయోద్య 

మనునకు కూడ నాయకత్యము వహించిరి, 

తర్వాతే ద్వితీ తుసభ్గ 19023 లో కాకినాడ నగర 

మున యం, ఆర్: జయకరుగారి అధ్యతుతను 

34లో త ్ రతీయసభ 'బెల్లాఎలో "దేశబంధు 

చిత్మరంజశడాసుగారి అధ్యక్షతన్ను._ చతుర్దసభ 
19 లో లాహోరు నగరమున ఆచార్య (పఫ్లల్త 
చంచ రాయిగారి అధ్యవతను, 1927లో పంచమ 

సభ చెన్నపురిళో డా! [పమథనాథ బెనర్జగారి 

ఆధ్యర్యమునను, ఆరవసభ కలకి లలో 1020301న 

సక్, సర్వేపల్లి రా ఛాకృవ్వయ్య గా) అధ్యత్ష 

తను 1938 లో సప మ సభ బెజఐ డ నగరమున 

వంగల శివరాంగారి అధ్యతుతను, ఎనిమిదవమహో 

సభ ఇెన్నపురిలో 1981 డిశంబరు మాసమున 

కుమార మణీంది బేవుగారి అధ్యతుతను జరిగిం 

చిర, ఈ మహాసభలన్నియు ఆంధ గ)ంథా 

లయాద్యమ నాయకుల కృపి తోడ్చాటు వలననే 

జరిగినవి, అఖిలభారత గంథాలయ సంఘము 

కూడ రిజిస్టగు చేయబడి. పని చేయుచున్నది. 

బ్రండియన్ లైబ్రరి జర్నలు 

అఖలభారత గంథాలయాద్యమ వ్యావీ,కై 

జెజవాడనుంచి ఇ.డియన్ -కైబ్బరి జర్నలు అను 

చేర ఆంగ్ల మూసపతి)కను. ఆంధ) గంథాలయోా 

ద్యమనాయకులు 1924సం[1రములో ప్రకటించుట 

శారంభించి ఉద్యమ నాన్సీ వేసిరి కొంతేకాల 

మున కొ పతిక నిలిపివేయబడినది. 

భారతివర్షమున ఆంధినాయకుల 

- గంంభాల యోద్యమ పచాఢము 

ఆంధ్ర గ్రంథాల యోద్యమా నాయకులు 

భారత గ)ంఢా లయ సంఫఘుమును స్థాపించి మహో 

సభలు జరిపి దారి శీసినజారై అనెక గారవము 

ఆంధ్రదేశ గ్రంథోలయోడ్యనమమా 

లను పొం రి, స్య ర్లీయ సూరి వేంకటనరసింవా 

శాస్త్రిగారు ప్రథమ కర్నాటక రాష్ట్ర గ్రంథా 

బయ మసోసభాధ్యతులుగనుు ఈ వ పుదుచ్చేరి 

సంస్థాన గ్రంథాలయ మహా సభాధ్యక్షులు: 

వరింపబడి అధ్యవత వహించి గారవింపబకిరి, 

(శ్రీ డాను |శ్రివికమరాపుపంతులుగారు. పుడు 

చ్చేరి గ) ంశాలయ మహాసభాధ్యకుత వహించి, 

అఖిలభారత గ్రంథాలయ సంఘ కార్యదర్శిగ 

నుండి భారత గంథాలయోద్యమమునకు విశ్లేవ 

ముగ పాటుపడిరి, 

గ్రంథాలయ ప్రదర్శనములు 

గ్రంథాల యోద్యమ పిచార సందర్భమున 

(గంథాలయ ,పదర్న్శనములుకూడ ఏర్పాటు సేయ 

బడినవి, విచేశ (గంథధాలయోద్యమమును సంబం 

ధించిన ముఖ్య విషయములను గూ ్పూ మొజికు 

లాంతగు  ఉపన్యాసములద్వారా (ప్రచారము 

గావింపబడినది, ఆధ చేశ |గంఖాలయ సంఘ 

యాజిమాన్యమున గంఛాలయ (పడర్శనములు 

1917 సం| రమున బౌరువలోను, 1918 సం ర 

మున విశొఖపురిలోను, 19కశసం1కమున కాకినాడ 

లోను, 1941 సం1 రమున రాజమండిలోను, 

1949 సం| రమున పెదపాలెంలోను వీర్నాటు 

చేయబడినవి, 

1914 సం! రము నాటి స్థితిగతులు 

చాదావు ముప్పది సంవత్సరముల పిచారము 

జరిగిన ఈనాడు గంంథాలయములు స్థాపించుట 

యన చులకనగ నున్నది. గాని 1014 పొంత 

ములలో ఇల కిషముగ నుండెడి దని చెలియు 
యా 

చున్నది. ఎందశెందరో విద్యావంకులగు ఆం|ధ 

యువకు అఆనాటిరోజులలో |(గంథాలఆోాద్యమ 

శరర" 



(శ్రీ అయ్యరికి “వేంకట్రరమణయ్యగారి సన్మాన సంచిక 

మున కృపి సలిపిరి, వారి కమి. ఫలితము నేటి 

ఉన్నత స్ట స్థితికి "కారణమని మనము మరువరాదు, 

6 ప్రభుత్య సహకారము ” 

| ఇంత. ఉత్సాహముగా ఉద్యమము ఇంత కొల 

మునుంచి జరుగుచున్నను ఈ ఊఉ ద్య మా భి 

వృద్ధి కె మదాాసు ప్రభుత్య ము చేసిన 

తోచ్చాటు అకత్యల్బము, పాశ్చాత్య "దేశముల 

పద్దతిని మూచినచో నిజముగా ఈ ఉద్యమమును 

శాష్ట్ల పభుత మే చేపట్టి నడుపవంనసినై 

యున్నది, కాని మన “దురద్భుస్ణవశమున | విదేశ 

పరిపాలన యగుటచే అటి టి భాగ్యము కలుగ లేదు, 

_పభుత్వము సహకారము చేయకపోగా పలు కష్ట 

ములు కూడ కలిగించినది 1914 సం॥రము నాటి 

రోజులలో . స్థానిక సంస్థలు. గ్రంఛాంయములకు 

విరాళము పేచ్చుటయన్న మహా దోషముగ్గా 

మదా, వసు పృభుత్య ము తలచైడిదెం అప్పుడు 

ము దోసను పుఘత్య కార్య ని ర్యాహక స లుగ 

నున్న సర్ , పీ యన్, శివస్యామి అయ్యరు గారి 

వద్దకు మన ఆంధ) గ౦థా *యోవ్యమి నాయ 

కులు రాయబారము స్థానిక సంస్థలు గంంథా 

లయములకు విరాళములీయవచ్చు నను అనుమతిని 
స్తంపొదించిరి, అప్పటినుంచియే. సొనిక సంస్థలు 

కొద్దగనో గొప్పగనో విరాళము” లిచ్చుటకు 
మొదలిడినవి. మన ఆం ధనాయకు లంతటితో 

నూరకొనక' - మడాను" హభుత్యమూవారివలన 
గ ()9థాలయములకు వీరాళముబు వెంధుటకు 

(క్రయతక్నించిరి, అప్పూడు మ్ముచాసుక్తాసనస భ్యులుగ 

నున్న దేశభక్త కొండా వెకటప్పయ్యపంతులు 
గారు శాసనసభలో నుపపాదించిన [పకి తీర్మాన 

ఫలముగ సాలుకు' ఇరనై వేల రూపాయలు ధర్మ 

(గంథశాలయమ్వులకు (చెన్నర్యాష్టమంతటిక్సి విరా 

$29. 

ళము లిచ్చుటకు తీర్మానించబడినది: ఆ మొత్త 

మును దర్శిలా తగ్గించిరి కాం గెసు మంత్రుల 

పరిపాలనలో (గంథాలయముల కిచ్చు విరాళము 

లను రద్దు చేసిరి. వారల 1941 సం[1రమున అడ 

జరుల పరిపాలనలో మ(దాసు గవర్న మెంటు 

కొంత మొత్తమును (పల్యెకించి ఇచ్చుచున్నారు, 

దాదాపు 28 సంవతృ్సరములనుంచి జరుపుచున్న 
వ మహాోద్యమమునకు, నాయకులకు (పభుత్వ 

సహకారము పూర్తిగ నున్నచో ఈ సరికి 

ఇం కంత యా విజ్ఞాన న |పచార మూ సాగి, [పజలలో 

విజ్ఞాన వ్యాప్త కలిగి యురిడెడిది, (పభుశ్వమే- --ఈ 

ఉద్యమమును చేపటి నడిపి యున్నచో ఈ-£9 

సం! రమాల కాలమునాటికి రాష్ట్రమున నిరశురు 

డొక రడైనను నుంజెడివాడు కాడని. 

సాహసించు చున్నాను, 

చప్ప 

(పభుత్వ విషము షరతులు 

పెన తెలిపిన ఆ స్వల్ప విరాళము లిచ్చుటకు: 

(పభుత్వము విధించిన షరతులు చా౭. కశినముగ 

నుండి ఉద్యమమునకు దొ 'హదమిచ్చుటకు బదులు 
ఉద్యమమును దిగ్యతొోక్కుటకా యను సంచే 
ఫూము కలుగక మానద్దు వీరాళమునుకోరు ప్రతి 
(గ్రంథాలయము రిజిస్టరు కావలెననుట మొదటి. 

షరతు. పభుత్వ మిచ్చినంత విరాళమును [(గంథా 

లయ విచ్చుకొని రెండు కలిపిన మొత్తమ్యుతో, 
(పభుతమువారి ఇష్పమువచ్చిన పుస్త కములే కొన 

వలెననుట రెండవ మతు. ఇట్టి షరతులకు భయ 

పడీ చాలమంది విరాళములు కోరుట"కే ముందుకు 

వచ్చుట లేదు. ఇట్టి వరతులను (పభుత్వమువారు 

తీసివేసి యుద్యమమనును బలపఫ్రరచు టావళ్యకృము. , 



అంధ) చేశ గ౦ంథాలయముల నేటి పరిస్థితి 

గ్రంథాలయోద్యమ పువారము వలన) రాజ 

కీయ పిబోధము నలన, ేళభాపూ పతి)కల 
వ్యా వ్వ వలన, నేడు పల్లైలలోకూ.డ విజానకాంక్ష 

ఇనుమడించినది. ముఖ్యముగ యువకు లీ పిచార 
మున కృపి. చేయుచూ, గొంథఛాలయమనులు పఠ 

సూాూలయములు స్థావించియు, రాతి) పాఠ శొలలు, 

"సంగ పాఠశాలలు స్థావించియు, వయోటన 

విద్యా వా సీ కిని కృషి చేయుచున్నారు. చేడు 

వ =u ఆవశ్యకత బాగుగ బోధపడినది, 

జశభాసా పతికబ వ్యాప్త స చే జానపదులు రాచ 

కీ ుుముగ నేమి, “సాంఫికేముగ నేమి, వాల ఆతురత 
నవవాపుచున్న్నారు, గ్రంథాల యోద్యమ ఇ వ్యాప్త కిది 

తుంచి తేరుణము. అనేక పల్ణలలో ఉదారులగు 

పౌరుల సహాయమున, ధనవంతుల సహాయమున, 
ఆనేక గ)ంఛాలయములు నడుచు చున్నవి. అనేక 
గ ింథఛాలయములకు సగంత భవనములు ఏర్పడు 

చున్నవి. ఇంతటి ఉత్సాహము కలుగుటకు అంధ్ర 

గ్రంథాల యోద్యమ సేవకుల పిచారమే కారణ 

ముని సగర్వముగ చెప్పవచ్చును, 

ఆంధ్రదేశ గ)ంథాలయ సంఘము... నేడు 

1914 f* పారంభమైన ఆంధ బేళ గంధా 

అయ సంఘము కేటి నరకు నిలిచి విజయము 

పని చేయుచున్నది. ఇటీవల ఈ సంఘుమునకొక 
సంత భవన మేర్పరచి, శేంద్ర (గంథాలయ 

ర్పరచవలెనను సంకల్పము కార్య నిర్వాహ 
కులకు కలిగినది, బెజపొడను అంటియున్న పట 

వూటలంక కాప్పురస్తులు శ్రీ కొమ్మా సీతా 
"రామయ్యగారు స్థ సలమునిమి త= మువి రాళంగా వేయి 

రహాపాయిలు ేచ్చిరి, ఆ 5 ధనముతోను మరి 
భొందరి సహాయముతోను పటమట లంకలో 

(32) 

% 

ఆంధ్రదేశ గ్రోంథాలయోడ్య మము 

ఒక యకరముకు పెగా స్ధలం కొనబడినది, అందు 
భవన నిర్యాణముచేయు ప్రయత్నములు జరిగి 
పూర్తి యెనది. 

ను[చాసు (పభుత్వమువా కీసంఘుమును గుర్తించి 
స్థానిక సంస్థలు, పంచాయితీబోర్డులు, ఈ సంధు 
మున సభ్యులుగా చేకశచ్చునని అనునోతినిచ్చిరి. 

ఆ'కారణముగ ఇప్పుడు కొన్ని జిల్లాబోర్లులు, 

పురపాలక సంఘములు, సంచాబుతీ బోర్డులు, ఈ 
సంఘమున సభ్యత్యమును స్వీకరించి నవి, పంక విరి 
విగా స్థానిక సంస్థ లన్నియు ఈ సంఘుమున సభ్య 

త్యమును స్వీకరించి సంఘమును బబపరుచు టావ 

శ్యర ము. “అంధ [గ్రంథాలయము ” అను లే) 

మాసిక షతిక సంఘపథు మున (పకటించుటకు 

(పారంభించబడి కొలడి సంచికలు వెలువడి. 'ఆపి 

వేయబడినది. 

మ|దాసు (పభుతేము వద్దకు రాయబారము ' 

కాం గెసు మంతుల పరిపాలనా కాలమున 

అనగా డి 28-11-1988 న ఆంధదేశ (గంథా 

లయ సంఘ పతుమున కొందరు (సముఖుల్లు 

మ దాసు (పభుత్వ విద్యా ౫ సొనికపాలనా, పరి 

(శమల మంతుల వద్దకు రాయబారముగ వెడలి 

ఆంధ దేశ (గంథాలయ సంఘ మేర్చడిన , నాటి 

నుంచి చేసిన కృషీ, వివరములు “తెలుపగల . పెద్ద 
నివేదికను సమర్పించి సాలుకు ఒక లత రూపా 

బులు. విరాళముగ ఆంావనిలోని ' (గంథా 

లయముల కీయమనియు, (వభుత్య (పకటనలు 

(గంథాలయముల కచితముగ నీయవలసిన దనియు 

మున్నగు కోర్కెలను వెలిబుచ్చిరి. ' డానికి "ఫలి 

తము లేకపోగా అదివరకు యిచ్చెడి. విరాళము 

లను గూడ సున్న చుట్టిరి, కాను మంత్రుల 

¥en 



థ్రీ అయ్యంకి 'వేంకటరమణయ్యగారి సన్మాన సంచిక 

పరిపాలనలోనే ఇట్లు జరుపట బహు విమర్శ 

సీయమని (వాయ సాహసించుచున్నాడను,ః 

(గంథాలయ నిక్షణ తరగతులు 

అంథ చేశ [గంథాలయ సంభుమువారు 19బిడ్తీ 

సం॥ రము లోను తర్యాతే 1941 సం॥ రములోను 

[గ్రంథాలయ నీకుణ తరగతుల నేర్పరచి; పరీక్షలు 

జరిపి ఉత్తీర్ణులైనవారికి యోగ్యతా స్మతీము 

లిచ్చిరి. లోగా ఆం విశ్యవిద్యాలయమువారు 

[గ్రంథాలయ శిక్షణకు సంబంధించిన పరీతలను 

పెట్టగా సలువురు 'ేరి పరీక్షలో ఉత్సీర్ణులై పట్ట 

ముల పొందిరి, తర్వాత అంధ విశ్వవిద్యాలయ 

మువా రా పఠీశ్షీలను తగించిరి, తిరిగి ఆంధ్యవిశ్య 

నిద్యాలయనువారా పరీత్లను పెట్టమని | గంథా 

లయ సభలలో తీర్క్మానములు చేసి పంప బడు 

చున్న, విశ్వవిద్యాలయము వా రాపరీకులు పెట్టు 

నట్లు ఆంభులుఆంద్రోళన సాగించ వలసి యున్నది, 

గంథాలయోద్యమమున 

' సారస్యతే, సాహిత్య _పచారము 

అరథ చేశ గంథాలయాద్యమ మారంగభ 

మైన మొదటి రోజులలో చరితను పరికించినచో 

ఈ యుద్యమ నాయకులు ఆంథ సారస్యతీము 

సకు ఈ సంఖుము ద్యారా ఎక్కువ దోహద 

మిచ్చి సారస్వతాభి వృద్ధికి తోడ్ప్చడిరి, నాటి 

రోజులలో (గంలో ద్యమమున శ్రీ వికమ 

'బేవవర్కగారు. (నేడు జయపు రాథీశ్యరులు) (ప్రభల 

లకీ నరసించారి పంతులు,. చిలకమర్తి లత్మీ 

నృసింవాం, చెలికాని లచ్చా కావు, ఆంధ్రివాళత్కీకి 

వావిలికొలను సుబ్బాశావ్రు రాయసం వెంకట 

శివుడు మాడపాటి హనుమంత రావు [మైదా 

బాదు],ఫండిత నూ గేపన్లి రాముచంద్రుశా స్త్రి(కవి); 
పానుగలుశాజూ శామారాయణం,  జనవుంఛి 

నాతి. గాడా శకనటో Pe 

Kis 

శేపాది) శర్మ, పురాణం సూరిశా స్ప; చరతి 

చతురానన చిలుకూరి వీరభద్రరావు, జెనాం 

పగడ భానుమూర్తి; రాళ్ళపల్లి అనంతకృష్ణశర్మ, 

బుర్రా ేవగిరిరావుగార్లవంటి విజ్ఞానవేత్తలు ' 

సాహితీపరులు, చరిత) కారులు కవిసమాిట్టులు 

ఈ ఉద్యమమున చేరి కృపి. చేసిరనగా నాడు 

సార స్వ తాభివృద్ధి కెకాడ ఈ సంఫఘుము ఇవాల 

కృషిచేసిన వారల సహకారమున కూడ ఈ ఉద్య 

మమున లీనము చేసిన ప్లు కనబడుచున్నది, ఈ'నా 
డిట్టి సహకారము తక్కు-వగుటకు కారణము తెలి 

యదు. ఆంధాననిలోని పండితులు, సాహితీపరు 

లీ ఉద్యమమున చేరి పని చేయుటకై సంఘము 

వారు కృషీ సలుపవలసి యున్నది. 

అంధావనికి శ్లేంన) గ్రంథాలయము 

ఈ ఉద్యమవ్యాప్పి ఇంక తీవిముగ జరుగవ తె 
అలీ 

నన్న ఆంధ్రావని కాక కేంద) గంథాలయ 

 మవసరము. కేంద్ర గింథాలయ మున్నగాని 

ఇంకనూ ఉద్యమము. వికాస మొందజూలదు; 
ేశీయు లీ ఉద్యమ ప్రాశస్త్యమును గుర్తించి 

సహాయము చేయ (ప్రార్థన, 

కీ సూరి వేంకటనరసింహాశ్మా సి గారు 

ఆంధ చేశ (గంథాలయోద్యమ చర్మిత [వాయు 

నపుడు (శీ సూరి వేంకట నరసింవాశ్యాసి గారి 
చేరు ముందు స్కరించుట ధర్మము. శ్రీవారు. ఈ 
ఉద్యమాభి వృద్ధికె చేసిన కృషి నిరుపమానము, 

బాల్యావస్థలో వారి కృపి. ఫలితముగనే వాలా 
ర్ట గండములు చాటి సంఘము బయట పడినది, 

ఆంధ భారత (గంథాలయోద్యమ వ్యాప్తి ంకే 

శాస్త్రిగారు. చేసిన సేనను. చేళీయు లెన్నుటిక్షిని 
మరువరాదు, 

నో 



[శీ అయ్యంకి “వేంకట రమణయ్యగారు 

ఆంధ దేశ (గంథాలయ సంఘము 1914 సం॥ 

రములో స్థాపన యకటకు కారకులై, నాటినుండి 
85 సంవత్సరములు వరసగా సంధు కార్యదర్శిగ 

నుండి వీరొనర్సిన, ఒనర్చుచున్న [| గంథాలయో 
ద్య చీవ నిరుపమానము. యైన కెలికిన చరిత 

అంతటిలో అనగా అనుబంధనున గూూపబడిన 

వార్షిక సభలు జరుగుటలోగాని, భారత | గంథా 

లయ సభలు జరుపుటలోగాసి భారత గంథాలయ 

సంఘస్థాపనలో గాని తదితర ఉద్యమ న్యాప్కిలో 

గాని ఈయన చేయలేని, ఈయన హాజరుకాని, 

ఈయన నిర్వహించని సభ లేదు, కార్యకంమము 

"లేదు, ఆంధ దేశ | గంథాలయ సంఘమున కీయున 

పారథి. నాయకుడు. సేవకుడుగా వ్యవహరించి 
ఉద్యమ కును దశదిశల న్యాపి చేసిన వరుడు, 

ఓ (గంథాలయోద్లారక * * (గంథాలయశోొ స్త 

విశారద యను వరుదములను సంపాదించినారు. 

ఇక ఈయన తిరిగిన (గంఛాల్తయసభలు, చేసిన ఉప 
న్యా సములు, అధ్యతుత వహించిన వార్షిక సభలు, 

శెక్కకు అందవు, ఆ౫ ధచేశములోన్ (గంథా 
బయములలో ఈయన చూడని | గంథాలయ 

ములు తక్కున, “ | ంథాలయ సరస స్యము |) 

* ఇండియన్ చై|బరి జర్నులు ” షతికల (పథాన 

సంపాదకుడు, నిరాంవాకుడు అధిపతి వేంకటరము 

ఇయ్యగాశే. ఆంధ దేశ (గంథాలయ చర్నితలో 
శీవే. కటరముణయ్య గారి పేరు సువర్తావ ర 

ముతో లిఖంపబడవలసిన ముహోవ్య కి ఇట్లే 
(గరథాాలయోద్యమ సేవకుని సేవను గురి ంచియే 

అఖలాంధ [పజల పతీమున ది 2194 

గనంటూరుపురమున జరగిన చతుర్ధ అంథ 

దేశ గంథధాలయ మహాసభా సండర్భుమున సన్యా 
అ 

న్స 

ఆంధ్రదేశ (గ్రంథాలయోద్యమము 

నించి, పీరి గారహర్గము సన్మాన సంచికను [పక్ష 
టించుటకు నిశ్చయించుట కడు సంతోవష్వు, 
ఇంకనూ' వీరు నిరంతరము [గంథాల 
మాభీ వృద్ధికై కృషి, చేయునట్లు [శీ భగచాను 
డను గపోా సీచుగాక! ! 

ఆంధ చేశ (గంథాలయోద్య మ (పశేంస 

అంధ 'దేళ (గంథాలయోద్యమ కృషిని పలు 

వురు భారత |పముఖులేగాక అమెకకా ప, త్రిక్షలు 
కూడ శ్లాఘీంచినవి. ఉజాహరణకు కొండం 
(పముఖుల అభీ పాయముటున్నూ; అ మె రి "కా 
షతిక అభి పాయమున్నూ దిగువన నుదవారించు 
చున్నాను, 19 సం॥| రము జులె నెలలో 

గు 'టూరులో జరిగిన 18 వ ఆంధ దేశ ౫౦థా 
లయ మవోసధాథ్యక్షత వహించిన (శ్రీ చన్నా 
(పగడ భానుమూర్తి గారి అధ్యతీీపన్యాసమును 
గూర్చి * శబరి 'జర్నులు” అను న్యూయార్కు 
పష తిక అట్లు అభి పాయ మిచ్చీనది, 

The Library Journal, New York:=- 
౯ Theaddresses at the recent mee- 

ting [Andhra Desa Library Conference 
held at Guntur].Parallel very closely what 
might have been said at similar meetings 
in this country] America] , and that these 
were made by the natives of India tells 
in itself a great story, 

ఇప్పుడు మదాాసు లైబ)గ అసోసిషవను అధ్య 
శులుగనున్న శరావుబహాదూారు కె. వీ. కృప 

స్యామిఅ య్యరుగారి అభిప్రాయము, 

Rao Bahadur K. VY. Krishnaswam1 Iyer, 
now President, Madras Librafy Hssoci- 
-ation, said as Chairman of the Reception 
Committee of All India Public Library 
Cninference, 

“ Ttis gratifying howévei to note 
that the Andhra Desa has made great 

Rts 
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Strides in this direction, and given the 
ead to others, The successful organisa- 
tion’ of frée public Libraries in the An- 
=dhra Desa, due to the untiring exertions 
of stalwart patriots in that part of the 
country, has demonstrated the many 
beneficient results that flow from the 
institution, both from what may be termed 
the strictly national point of view, and 
{rom the point of view of the encourage- 
ment and growth ofthe vernacular langu- 
age. lf by any organisation the Andhras 
have proved their claim to have an An- 
dhra Province and their fitness for Swa= 
rej, the efficient working of the library 
movement furn ishes the credence . 

. నైటు ఆనరబిల్ వి, యన్, శ్రీనివాసశాసి9 
గారి ) యభిప్రాయము. 

Rt Hon' ble V, Srinivasa Sastri ina 
speech at Bezrwada on 22-4-1933:- | 

_ "All India would look up tc Bezwada 
as the fountain source of inspiration in 
the cause of the Library Movement, and 
the benefits of the Library Movement 
have -been realised here.to some extent, 

చుదాాసులోని కన్నెమరా - - గ్యంథాలయ 

గ్రంథ భాండారి ఆర్, జనార్దనం నాయడు గారి 

అభిపా9యము, 

‘R, Tanardanam Naidu, Librarian, 
Connemara Library, Madras:- « 

" Bezwada town which was responsi- 
ble for the spread ofthe Library Move- 
ment, would be asource of inspiration 
for others in future and work for the 
న of the masses,' 

శ్రీ. క వెంకట స్వామినాయుడు బి ఎ 

చ, యల్. మదా?సు మాజీ వేయకు, మ, దాసు 

శాసనసభా ఉపాధ్యకులు వారి అభిసాయము, 

_ Mr. మ Venkatramani B. A, E:L., 
High Court Vakil, Madras:- oo 

N2¥ 

" Bezwada is the fountain head o 
Library Movement in Andhra Desa." 

బొంజబౌయి విశ్వవిద్యాలయ పాఫెసరు యన్, 

యన్, ఫేర్యాని, యం, వీ. గారి అభిప్రాయము, 

S, N. Pherwani, M, A. Professor of 
Sociology, Bombay ‘University: 

‘Grounded on the enthusiasm and 
ncble devotion of it s,workers, the Andhra 
Library Movement has shown how to 
make the Library a centre of Social Life, 
acenire ofLearning as well as of love. 
By greater and better service, it has 
endeared itself to the people and shown 
what they can do for themselves by co- 
-operative effort. The zeal of the workers 
has travelled its way to sublime results 
without any State aid, without an impor- 
ted expert, " 

మద్యాాన్' పిాంందూప పతికా సంపాదకులు 

శ్రీ)మాన్ కస్తూ కసూరి రంగయ్య గారి యభి పాయము, 

Sreeman Kasturi Ranga lyangar, 
Editor, the " Hindu " Madras:- 

"The best example of a purely popu- 
lar movement for the organisation of free 
public Libraries in thjs country is afforded 
by the efforts made by the © Andhra Desa 
Library Association. The originators . of 
this truly patriotic movement and those 
who are engaged in Carrying iton pro- 
gressive lines deserve to be congratula- 
ted on the sxcellence of their aims and 
spirit and on the success which.has so far 
attended their labours, 

Dr, B. Pattabhiseetaramayya, B. 8, 
MB, & C.M., now President of The 
Andhra Provincial Congress Committee, 
wrote thus of the movement :- 

"Well maY we repeat........ the ejacula- 
tions of Robert Low in ihe sixties of last 
century and say, ‘educate our masters,' 
aye, that is the duty, paradoxical as it 



may seem, that lies before every 
individul who has had the privilege of 
education and enlightenment for himself, 
20400000 Unto this end,’ what better agency, 
what more potent instrument can we 
devise than the villaqe library with its 
annexe—the reading room, its night 
school, its cooperative bank, and its- 
arbitration court........There is little doubt, 
that the library movement in the Andhra 
Desa which has had a most natural, heal.- 
thy and spontaneous growth in the villa. 
ges is calculated to help in the maintena- 
nce of the age long communlal life and 
consciousness and revivifynationalideals, 
Under its fostering care, the sister graces 
of education, sanitation, and co-operation 
in particular, are destined to receive an 
added impetus and an ever - increasing 
stimulus to orderly, well - balanced and 
many-sided progress leading to the 
enlightenment, prosperity and happiness 
of the Indian Nation," 

జెంగాల్ లైబ్రరి అసోనివవను కార్యదర్శి 

(శీ టి. సి. దత్తాగారు అంధ చేశ _గంఖథాలయో 
'ద్యమమును గూర్చి బహు పిశంసించిరి. 

బెజవాడ పిశంస . 

ఆంధ చేశ గ)ంథాలయోద్యమ మునకు శేంది 

స్థానము బెజవాడ, బెజవాడనుంచియే వైన 

తెలిపిన ఆం| థ దేశ గంశాలయోద్య ము వ్యాప్తి 

జరిగినది. గాన బెజవాడ ఈ యుద్యమమునకు 

పొొముఖ్యము వహించినది. "బెజవాడ ల రామ 

మోహన [గంథాలయ నిర్మాణ ఫలితముగ నే, 

ఆంధ (గంథాలయోద్యమమును నడుపుటక్ను 

చెజనాడ నాయకులు సూరి - వేంకటనరసింహ 

శాస్తి్మి అయ్యంకి వేంకట రమణయ్య గాన్లు 

పూనుకొనిర, _ఈనాడు బెజవాడలో మొత్తం 

ఆంధ్రదేశ (గ ౦థాలయోద్యమము 

21 గంథాలయములు గలవు, ఇందు 18 (గ్రంథా 

లయములకు స్వత భవనములు గలవు, ఇన్ని 

(గంథాలయములు ఆం థజిల్లాలలో ఏ పటణము 

నను లేవు, దీనినిబట్టి కూడ (గంథాలయోద్య 

మమునకు “బెజవాడ కేం దస్థానమని చెప్ప 

వచ్చును, 

ఇ్రంతేవరకు జరిగిన పని 

1914 సం॥ రము నుంచి నేటివరకు జరిగిన 

ఈ ఉద్యమ (పచార మంతయు నాయకుల పట్టు 

దలచే [పజల సవాకారముచే జరిగినది. కాని 

(పభుత్వ సహాయ మెంతమా తములేదు, (పభుత్వ 

ము చేబట్టి నడుపవలసిన ఈ ఉద్యమమును, ఉద్య 

మాభిమానులైన నాయకులు చేబట్టి (పజల 

చేయూతతో, ఉదారుల ధన సహకారముచే 

ఉద్యమము చల్తారిపోకుండ ఇంతకాలము నడపీ 

నారన్న వారి శక్తి సామర్ధ్యములను గమనించ 

దగును. ఈ ఉద్యమమున ఈనాడు వివిధ జిల్లాల 

లో అనేకమంది యువకులు పని చేయుచున్నారు 

ఇదివర కనేకమంది పనిచేసినారు. ఇందు పని 

చేయు పిచారకులందరు. చేతిడబ్బుతో తిరుగు 
వానే గాని జీతాలు పుచ్చుకొని పనిచేయువారు 

తేరు, అనేకమంది ఈ యుద్య మమున విశేవ 

కృపి. సలికిననారు కలరు. వా రందరి పే ర్లిచ్చట 

లిఖంచుట కష్టసాథ్యము, [ప్రతిఫలము కోరని సేవ 

కుల కృపి. ఫలితమువల్ల నే ఏ0 సంవత్సరముల 

శాలమునుంచి ఈ ఉద్యమము నడచు చున్నది, 

కందులకు తోడ్పడిన, తోడ్పడుచున్న |పజలకు, 

ధనవంతులకు సేవకులకు దేశము కృతజ్ఞత 

చూపవలెను ఈనాడిట్టి ఉద్యమము లన్నియు 

(పజల సవాకారము మోాదనే అధారపడి యన్నపి. 

| పభుత్వదృష్టి. ఎట్లున్నను (పజ లీయుద్య మ 

న. 
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గొప్పను గహించి ఉద్యమాభిమాను ఒకు, (పదా 
రకులక్కు [గంథాలయముల వారికి, (శంథాలయ 
సంఘములకు తోడ్పడి, వయోజన విద్యావ్యాప్తికి 
నిరకరత్య నిర్మూలనముకు తోడ్నడ వలెను, 
మన నాయకులు జాగతగ పెంచి పోషీంచీన 
ఈడఉద్య మ్మమను వృతుమును ఈనాటి [గంథాలయ 
సీవకు లందరు నక మనస్కు-లై బాగుగ పెంచి 
పుస్పీంచి కాయలు పండ్లు లభించునట్లు చేయ 
| పార్గించుచున్నాన, 

ముగింపు 

ఇంతదనుక అంథ దేశ (గంశాలయోద్యమ 
చరితను సంతీప ముగ వివరించితిసి. త్వరలో 
అంథ చేశ ut థాలయోద్యమ సమ్మగ చరితే 
(గ్రంథరూూపమున (ప్రకటించు యత్న ములు జరుగు 
చున్నవి. ఉద్యమ మేమున్నఃని కొందరు మై వారు 
చప్పరించ వచ్చును. ఈ రంగమునదిగి పనిచేయు 
వారికి. ఇందలి కష్ట సుఖములు ేలియును, 
(పభుత్య సహశకారము లేని స్ధితిలో ఇంతకాలము 
ఈ ఉద్యమమును నడుపుకే గొప్పతనము, ఇందు 
పనిచేసిన చేయుచున్న వారందరు స్వార్ధ త్యాగు 
లని పైన మనవి చేసియున్నాను, 

ఇందు వాల్తొన్నవారు భిన్న భిన్న ప్రకృతులు 
గలవారయ్యు, ఉద్యమ తత్ర (మును (గ్రహించి 
ఏకమై పని చేసిరి, చేయుచున్నారు, ఇంకను చేయ 
గలరు, ఇప్పటికి ఆధ దేశమే (గంథాబయోద 
మమున [ఇండియాలో] పుధానస్థాన మౌాక్రమించి 
యున్నది, 

అనేకమంది .యువక నాయకు లుత్పన్నమై 
తీవిళృవీ. చేయుచున్న ఈ రోజులలో అందరు 
వక ద ఫప్వీతో +పరస్పరస్పర్టలు, అంతఃకలహములు, 
అహాంకారములు విడనాడి అందరినీ గారవించుచు 

Ae. 

పరస్పర సహశారములతో ఉన్యమమును ద్యిగుణే 
కృతముగ నడవీ, ఆంధ) (గంథాలయోద్యమ 

ముకు తారామండబంమునకు గొంపోయి భారతా 

వని కెల్ల (పథానస్థాన మాకమించునట్లు కృషి. 
చేయ ఉద్యమమున ని చేయుచున్నవా రంద 
రిని సవినయముగ (వార్గించుచున్నాను, 

1914 సం॥ రము లో సింగరేణిలో జరిగిన 
గథాయ మహాసభ నాటినుంచి తెలంగాణా 

| పాంతముతో ఆంధ (గ౦థాల యోద్యమమునకు 

ఎక్కు-న సంబంధ మేర్పడినది, తర్యాత 1946 

మార్చిలో క్యాతూరులోనూ, తిరిగి 1950 ఏపిల్ 
లో సూర్యా వేటలోను ఆంధచదేశ | గంధాలయ 
మహాసభలు జరుగుటతో  తెలంగాణములో 

(గంథాలయోాద్య మముయొక వ్యాప హెచ్చి 

నది. ఈనాడు తెలంగాణము కూడి స్వతంత్ర 

మును పొంది |పజా (పతినిధుల పరిపాలనలోని కీ 
వచ్చినది, వ యాజనవీద్యా వ్యాపి క్రి, (నెజాం 

రాష్ట్రంలో కృపి. బాగా జరుగు చున్నది, ఆంధ 

భాషాభివృద్ధికి నెజాంఠరాష్ట్ర ఆంధ) సాగస్వతి 
సరివతువారు చేయుచున్న కృవీ.- ప్రశంసనీయ 
ముగ నున్నది. ఆంధి సారస్వత పరివత్తు నై జూం 
కాష్ట్రములో శాఖోప శాఖలను నెలకొల్పి వేల 
కొలది విద్యార్థులను పర్రీషలలో తయారు చేయు 
చున్నది, వయోజన విద్యావ్యాప్తి కికూడ నిజాం 
అంధ్ర) సారస్యతి పరిషత్తు పని చేయుచున్నది. 

గ)ంథాలయ శాసనము 

చీరకాలమునుంచి గ/౦భఖ "ల యోద్యమాభి 
భూనులు చేయచున్న, చేసిన తీవ) కృషి ఫలిత 
ముగా చెన్న పురి పృభుక్ణమువారు గ)ంథాలయ 

శాసనమును చేసి అమలులోనికి తెచ్చినారు. ఇపూ 
డిప్పుడే నూతన శాసనరీత్యా జిల్లా, రాష్ట్ర సంఘ 



ములుఏర్పడుచున్నవి. ఈనాటిశొసనము పరిపూర్ణ 
'మైసడి "కాకపోయినను, గంంథాలయ సాన నము 

కూడ పర్పడి నందులకు సంతోవి౧చ దగును, 

ఈశాసనము ఎట్లు ఉశ్యమాభివృద్ధికి తోడ్చడునో 
ఇప్పుడు చెప్పట సాథ్యము కాదు. 

కొంత ఓఫ్సి పిక పట్టి మూడవ లెను, 

'మొత్తముమోద 1914 లో కొందరితో 
పా)రంభమైన ఈ ఉద్యమము దినవినాభివృద్షి 
గాంచి, 1950 నాటికి ప పృభుత్యే దృప్టిలోనికి నచ్చి 

శాసన రూపములోనికి వచ్చినది. అనుభవము 

మీద ఈ శాసనమును సవరించుకొని, అభ్యుదయ 
భావముతో గ)౦థాలయోద్యమమును కళను 

దిగ ణీకృతముగ నడుపుటకు గ్యంథాల యూద్య 

మాభిమానులు కృవి.చేయవలసి యున్నది, ఈ 

ఉద్యమము అభివృద్ధి కావ లెనన్న ప్రభుత్వము 

వారు ఈ ఉద్యమమున కషి చేయుచున్న 

జయటవారి సహాయసలహోల వ? తీనుకొనుటావశ్యక 

కమని మనవి చేయుచూ విరమించు చున్నాను, 

అనుబంధము ౧ 

ఆంధ చేశ గంంథాలయ మహాసభల వివరములు, 
వరు ససంఖ్య స్థ సలము సంవత్సరము అధ్యత్షుని వేరు 

1, చెజనాడ 1914 వ్కపిల్ [శీ -'చిలకోమరి 
లశీసి రసింహం పంతులుగారు, 

క, రాజమర్నడి ——L1915 ఏపిల్ ఫ్ర పానుగంటి 

రామారాయణంగారు 

ఎం, ఏ, (వానుగలు రాజా) 

9 , నెల్లూరు 1016 వపిల్ కాశీనాధుని 
నాగేశ్వరరావు పంతులుగారు, 

4, బారువ = 1917 అన్నెం పరుశురామ 

(గంజాంజిల్లొ) పాలతో) గారు, వి, వు, వి. యల్, 
ర్, విశాఖ పట్టణము- 1918 జూన్ నీలి ల్లి రాజూ 

ఆంధీ దేశ గీంథాలయోభ్యనుము 

'కొచ్చ ర్లకోట వెంకటకృష్ణా రావుగారు. 
6. చెన్ను 1919నవంబరు16 శీనూరి వేంకట 

నరసింహాశొసి గారు బీ ఏ, 

7. మహానంది 19:0 మే18 శ్రీ చిలుకూరు శీర 
(సిర్నూలుజిల్లా) భదోరాన్రు పంతులుగారు, 

ర. పమిడిపాడు 1928 మే 1, 8, 8 శకేదిలు భీ 
(గుంటూరుజిల్లా దుగ్గిరాల గోపాలక, అప్ట్రళ్యు 

గారు ఎం, వ, 

౧, బంవరు 1925 ల్ గద్దె రంగయ్యనాయుడు 

గారు 
10. పద-చెరుకూరు 1916 [శ్ వేషవరపు రామ 

(గుంటూరుజిల్లూ) దానుపంతులుగారు 

వి, వం, బి. ఎల్, వకీలు 

1. వీలూరు 19:6 నవంబరు 80 నీ నాళము 

కృష్ణారానగారు. 

t2, అనంతపురం 1927 శ్రీమాన్ రాళ్ల ప 
అనంత కృష్ణ Mra 

1ఈ గుంటూరు 19282 228 శీ వెన్నామాడ 

ఇానుమూర్తి గారు బి.వః,, యల్, టి. 

14. గుంటూరు 1981 Rt బ్యురా శేమగిరిఠరావ్ర 
పంతులుగారు ఎం, వ, 

15. బెజవాడ 19398 ఆస్టు10 [శీ భూపతిరాజు 
సీ కారామరాజుగారు (బారిష్టరు) 

16. బెజవాడ 1088 ఆగస్టు 11, 18 శ్రీ చట్టి 
(రజతోోత్సవసభ) రసి సింహారావుగారు 

17. కాకినాడ 19శి4జనవరి21,22 [శీ చేమవరపు 
రామ దా సుపంతులుగారు వి; వ,, బి. ఎల్ 

18, కాకినాడ 1984 (శ్రీమతి బొడ్డపాటి సీతా 
(1వ సేవకమహాసభ) శేయమ్ముగారు, 

19. చెన్నపురి 1984 డిశంబరులిక, 25 శీ దాసు 
(తివికమరాన్సగారు, 

౫&3 



థ్రీ అయ్యంకి వేంకటఠమణయ్యగారి సన్మాన సంచీక 

90. విశాఖపట్నం 1985 నవంబరు 95 [శీ శరణు 
(2 వ సేవక మహాసభ) రామస్యామిచెదరిగారు. 

91, బెజవాడ 1987 అక్టోబరు 26 న్ వావిళ్ల 

చెంళపశ్యరళా స స్త్రిగారు, 

92, రాజమండి 1941 జనవరి 15 [శ్ పండిత 

మారేపల్లి రామచం| దశా సి (కవి) గారు, ' 

98. చెన్నపురితాంబరంలో 1941 కిశంబరు£5, 26 

(8 సేవక మహాసభ) (శీమాగంటిజావినీడుగారు, 
14, పెదపాలెం 1942 మే 27, 28 శీ నురవగిం 

(పతాప రెడ్డిగారు, వీ, వ, వి. ఎల్, 

95, గుంటూరు 1942 “'డేళంబరు 18 శ్ర బెజవాడ 

(&వ నేవకమహాసభ) ఈశామచందాెడ్డిగారు 

81. అనకాపల్లి 1947 మే వలీ (క్రీ మంగిపూడి 
[7వ సేవక మప సభ] కామయ్యపంతులుగారు. 

89. సూర్యాపేట 1960 వ పిల్ 789 ఆచార్య 
[తెలంగాణము] శ పితాపగిరి రామమూర్తి 

గారు, 

అనుబంధము ౨ 

ఆం థ్ర గంథాలయోద్యమ నాయకులే నిర్వ 
హింపబడి జరిగిన అఖలథఫారత 

మహాసభలు, 

గంథాలయ 

1. చెన్నపురి 1919 శీ ఊ కుడల్ కారుగారు. 

2 కాకినాక __ 1928 శీ యం, ఆర్, జయకరు 

వ, ఏ, సి, వి యి. . గారు, 

96, హిందూపురం 1942 డిశంబరు 29 80 81 8, జెల్లాం 1924 శీ చేశబంధుచిత్ర రంజన్ 
నీ యం, లజ్మీనారాయణ రావుగారు, దాసుగారు, 

ఎం, ఏ., ఎల్, టి ఉ. లాహోరు__19 న్ ఆశార్య |పపుల్ల చంద 

క. సింగరేణి) 1944 ఆగష్టు 24 25 26 రాయిగారు, 

కాలరీస్ | శీ బూర్హుల రామక ఫృమహ్రైరావు 5. చన్నపురి...1927 [శీ డా! (పమథనాథ బెనర్జీ 

(నై జామ్) గారు వి, వి ఎల్. ల్. వి, గారు, 

18, బెజవాడ 1914 డిశంబరు 1112 శీమాశే 6. కలకత్తా...1928 శీ సర్, సర్వేపల్లి రాధా 
(5 వ సేవక మహాసభ) పల్లి రామచం[ద కృష్ణయ్య గారు. 

కవిగారు. 7. బెజవాడ 1998 (నీ వంగల శివరాంగారు, 

29. వలూరు 1945 డిశంబరు 27 28 [శీ రొద్దం 8. చెన్నపురి 1994 డిశంబరు [శీ కుమార 
(6 వ సేవక్ మహాసభ రాజూరావుగారు మణీ: వచేవుగారు. 

వి, వ., బి. ఎల్, 
80. క్యాతూరు 1946 మార్చి 1 2 8 [శీరాజూ 
(తెలంగాణం బహదూరు వెంకటా)మా రెడ్డిగారు, 

Res 


